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Το βιβλίο «Όπως είναι πραγματικά τα πράγματα» προέρχεται από μια εμπειρία 5 ετών της
Έιμι Καρμάικελ στο Νότιο μέρος της Ινδίας στην περιοχή που είναι κοντά στην «μύτη» της.
Περιέχει πολύτιμα στοιχεία για τη ζωή σε μια εποχή που η Ινδία ήταν τμήμα της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας. Οι Βρετανοί ήταν μεν οι εξουσιαστές, αλλά ο νους της Ινδίας ήταν οι Βραχμάνοι και το σύστημα της Κάστας. Το σύστημα αυτό είχε πολύ αυστηρές διαχωριστικές
γραμμές ανάμεσα στους ανθρώπους και ήταν βαθιά ριζωμένο στην νοοτροπία των Ινδών. Ο
Ινδός δεν έπρεπε να «σπάσει» την κάστα του. Ο ξένος είναι σε μειονεκτική θέση, δεν επιτρέπεται να αγγίξει κάποιον που ανήκει σε κάστα. Κατ’ ουσία όλοι οι κατακτητές, όπως π.χ.
οι Έλληνες, όταν χάσανε την κυριαρχία τους ήταν εκτός Κάστας.
Σήμερα ακούμε για πολλούς διωγμούς εναντίον ανθρώπων που εκχριστιανίζονται. Πριν μερικά χρόνια στην Ορίσα κάψανε εκατοντάδες σπίτια Χριστιανών και πολλές εκκλησίες, καθώς έχουμε μια αναζωπύρωση του εθνικισμού. Αυτό το βιβλίο μας δείχνει πως το σύστημα
της Κάστας παρόλο που το σύνταγμα της Ινδίας το έχει καταργήσει και επιβάλει την ίση μεταχείριση, σήμερα επηρεάζει τη συμπεριφορά. Μπορεί ο αναγνώστης να δει ποιοι μπορούσαν να πάρουν κυβερνητικές θέσεις στα 1900 πράγμα που σήμερα έχει αλλάξει.
Ο μεταφραστής έχει δημοσιεύσει και τη βιογραφία της Έιμι Καρμάικελ. Εκεί στο κεφάλαιο
12 αναφέρεται ότι η Έλα Κρόσλεϊ και η Μαίρη Χίτ, που την επισκέφθηκαν στην Ινδία την έπεισαν να δημοσιεύσει το βιβλίο «Όπως είναι τα πράγματα» που είχε απορριφθεί.
Η Έλα και η Μαίρη ήθελαν να βιώσουν ό, τι τους είχε περιγράψει η Έιμι στις επιστολές της.
Ήταν πρόθυμες να ανέβουν στο μπάντι και να ταξιδέψουν στην εξοχή με το Σμήνος
Αστεριών. Η Έιμι τους είπε την ιστορία του Κοσμήματος της Νίκης και της Αρουλάι, που
τώρα ήταν και οι δύο μέρος του «σμήνους» . Οι δύο γυναίκες έβλεπαν μια πλευρά της
Ινδίας που λίγες γυναίκες από την Αγγλία είδαν. Οι φωτογραφίες που είχε τραβήξει η Έλα
κατά την επίσκεψή της δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο και είναι αυτές που περιλαμβάνονται στη
μετάφραση (εκτός από μερικές μικρές εικόνες που είναι επεξηγήσεις του Μεταφραστή).
Παύλος Μίχας 4 Δεκεμβρίου 2020
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Για το βιβλίο
«Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε εναντίον της αλήθειας, αλλά για χάρη της αλήθειας»1
Απόστολος Παύλος, Ασία και Ευρώπη.
«Υπάρχει πολύ λίγη επιθυμία να μάθουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση της ιεραποστολής στην Ινδία, και υπάρχει σεβασμός μόνο στο θεαματικό και ελκυστικό παρά στο στερεό και πρακτικό. Θα προσπαθήσω, ωστόσο, να αποφύγω το παλιρροϊκό κύμα και έθεσα
στον εαυτό μου το καθήκον να δώσω όσο το δυνατόν πιο απλά και χωρίς να τα στολίσω αυτά
που πραγματικά γίνονται ή δε γίνονται στο μεγάλο πεδίο του έργου σε ξένες χώρες.»
Επίσκοπος French, Ινδία και Αραβία2.
ΤΡΕΙΣ φίλες κάθισαν με τον τρόπο που κάθονται οι ντόπιοι στο πάτωμα μιας ινδικής βεράντας Δύο από τις τρεις είχαν έρθει στην Ινδία για λίγους μήνες για να δουν όπως είναι πραγματικά ο αγώνας. Και τον είδαν. Τώρα πρότειναν στην τρίτη3 να συγκεντρώσει μερικά γράμματα γραμμένα από την καυτή καρδιά των πραγμάτων, και να τα μετατρέψει σε βιβλίο, με
την πρόθεση ότι άλλοι θα πρέπει να δουν ακριβώς αυτό που είχαν δει. Το τρίτο δεν ήταν σίγουρο. Ο κόσμος έχει πολλά βιβλία. Θέλει ακόμη ένα, και ειδικά ένα που να δείχνει τα πράγματα όπως είναι; Απαιτείται πολλή σκέψη και χρόνος για όλα αυτά που όταν πρόκειται να
γράψεις ένα βιβλίο. Η Τρίτη φίλη δεν έχει κανένα από τα δύο. Αλλά οι δύο ανέλαβαν να κάνουν όλο το πιο επαχθές μέρος της επιχείρησης. «Δώσε μας τα γράμματα, και θα φτιάξουμε
το βιβλίο», και προέτρεψαν, λέγοντας τους λόγους, και έτσι κατέληξαν σε αυτό το βιβλίο.
Αυτό, το βιβλίο, προσπάθησε να πει την Αλήθεια. Αυτό είναι το μόνο που έχει να πει για τον
εαυτό του. Τα αποσπάσματα που βρίσκονται στην αρχή κάθε κεφαλαίου, και τα οποία προορίζονται να διαβαστούν, και όχι να παραλειφθούν, είναι πιο χρήσιμα από οτιδήποτε άλλο σε
αυτό. Επιλέγονται από τα γραπτά των ιεραποστόλων, που είδαν την Αλήθεια και που την είπαν.
Η ιστορία καλύπτει περίπου δύο χρόνια. Είχαμε έρθει από την ανατολική πλευρά αυτής της
περιοχής της Νότιας Ινδίας, για να εργαστούμε για λίγο στο νότο του Νότου, το πιο μακρινό
νότιο φυλάκιο της C.M.S4. στην Ινδία. Κεφάλαιο II. Ξεκινά κάπου στη μέση της αρχής. Οι Αδελφές της Ομάδας είναι τα μέλη μιας μικρής γυναικείας ομάδας που ταξιδεύει. Τα κορίτσια
που αναφέρονται με μεταφρασμένα ονόματα είναι τα νεαρά κορίτσια που είναι μαζί μας. ο
Ιγουερ είναι ο Αιδέσιμος. T. Γουόκερ . η Αμμάλ είναι κυρία Γουόκερ; η Μίσσι Αμμάλ είναι η
συγγραφέας.
Η Μίσσι Αμμάλ που παίρνει φωτογραφίες είναι η φίλη που πρότεινε τη δημιουργία του βιβλίου. Αυτό είναι το όνομα της στα Ταμίλ, δεδομένου ότι την περιγράφει καθώς προσπάθησε να καταλάβει στο νου των Ταμίλ. Οι φωτογραφίες που έβγαλε δεν ήταν εύκολο να τις
τραβήξει. Η επιφυλακτική και συντηρητική Ινδία θεωρούσε την φωτογραφική μηχανή ενοχλητική και συχνά αποτύχαμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε περισσότερο. Ακόμα και όπου
μας επιτράπηκε να αποτυπώσουμε ειρηνικό κάτι, ήταν μια περίπτωση εργασίας κάτω από
δυσκολίες που θα είχαν αποθαρρύνει μια λιγότερο ένθερμη φωτογράφο. Όπου και αν ήταν
τοποθετημένη η κάμερα, υπήρχαν σμήνη παιδιών, που ξεπετιόντουσαν μέσα και έξω σαν
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Thomas Valpy French, (Γέννηση 1 Ιαν. 1, 1825, Burton-upon-Trent, Staffordshire, Αγγλία.—Πέθανε 14 Μαΐου,
1891, Μουσκάτ, Αραβία), πρώτος Αγγλικανός επίσκοπος της Λαχώρης (τώρα στο Πακιστάν).. O French είχε την
εκπαίδευση του στ Rugby School and University College, Οξφόρδη, στο οποίο έγινε fellow (δηλ. Στέλεχος) το
1848. Το 1850 έγινε δεκτός από την Ιεραποστολική Οργάνωση της Εκκλησίας και εστάλη στην Agra, Ινδία, όπου
ίδρυσε το κολλέγιο St. John’s
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κουνέλια, και έπεφταν γύρω από τα πάντα, προκαλώντας σύγχυση στη φτωχή καλλιτέχνιδα,
η οποία έπρεπε να διορθώσει την εστίαση και να φροντίσει την ασφάλεια των ποδιών της
κάμερας την ίδια στιγμή, ενώ
η δεύτερη Μίσι
Αμμάλ κρατούσε μια ομπρέλα πάνω
από το κεφάλι
της, και η τρίτη
«προέτρεπε»
την εικόνα, η οποία ήταν σε
ταραχή, να μείνει ακίνητη.
Τόσο για τα απλά μηχανικά
Εικόνα 1 Αυτό είναι το μπάντι με βόδια. Το νερό έχει περάσει από την κορυφή της όχθης που διασχίσαμε τελευταία. Οι φοίνικες στην εικόνα παρά- θέματα.
Τέλος, πρέπει
γουν ινδοκάρυδο
να εξηγήσω τον
χαρακτήρα του
βιβλίου. «Πες για τα πράγματα όπως είναι πραγματικά»· έτσι είπαν οι δύο πρώτες φίλες με
έμφαση. Προσπάθησα, αλλά η Πραγματικότητα μου ξέφευγε. Ήταν σαν να έβαψε κάποιος με
καπνό, και στη συνέχεια, δείχνοντας την αδύναμη θαμπάδα, να έλεγε, «Κοιτάξτε τη μάχη! Υπάρχει ο καπνός!» Η σκέψη του ποιητή δεν ήταν αυτή, ξέρω, όταν αυτή επινόησε αυτή την
υποδηλωτική φράση, «Η σκόνη του πραγματικού», αλλά ήταν η κυρίαρχη σκέψη στο μυαλό
μου, γιατί κρατά αυτό που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και εκφράζει τον σκοπό του βιβλίου και τη χρησιμοποιώ ως τον τίτλο ενός από τα κεφάλαια. Δεν δείχνει το πραγματικό. Τις
Αρχές και τις εξουσίες δηλαδή τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου5, Δυνάμεις
άγνωστες και έξω από τη δυνατότητα να τα φανταστούμε, που συγκεντρώθηκαν σε μια εκπληκτική Δύναμη- είναι κάτι που δεν το έχουμε δει ποτέ. Πώς μπορούμε να το περιγράψουμε; Αυτό που έχω δει και προσπάθησα να περιγράψω είναι μόνο μια ένδειξη για κάτι
που δεν περιγράφεται, και δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό - ως σκόνη σε σύγκριση με
το πραγματικό. Το πεδίο του βιβλίου, λοιπόν, περιορίζεται από αυτό: αγγίζει μόνο τη σκόνη.
αλλά ο σκοπός του πηγαίνει βαθύτερα, εκτείνεται ευρύτερα, έχει να κάνει με το Πραγματικό
και τη σχέση μας με αυτό. Όμως αγγίζοντας τη Σκόνη αγγίζουμε τις λειτουργίες μιας Ενέργειας τόσο απαίσιας στη λειτουργία που τα περιγραφικά κεφάλαια είναι επίσης απαίσια. Και
τέτοια κεφάλαια διαβάζονται καλύτερα μόνα τους σε κάποιο ήσυχο μέρος με τον Θεό. Γιατί
το βιβλίο είναι ένα βιβλίο μάχης, γραμμένο από ένα πεδίο μάχης, όπου οι μάχες δεν είναι όμορφο παιχνίδι αλλά αυστηρή πραγματικότητα· και σχεδόν κάθε σελίδα φαίνεται κατευθείαν
από το μέρος όπου ο Κάρολος Ο Κίνγκσλι6 στάθηκε όταν έγραψε—
«Θεέ μου, πολέμησε όχι μέσα σε έναν καταραμένο κόσμο
Του οποίου ο αέρας μοιάζει παχύς με συνασπισμένους εχθρούςΚάθε λέξη που μιλάμε έχει απεριόριστα αποτελέσματα—
Κάθε ψυχή που προσπερνάμε πρέπει να πάει στον παράδεισο ή στην κόλαση –
Και αυτή είναι η μοναδική μας ευκαιρία στην αιωνιότητα
Εφεσίους 6:12
Ο Τσαρλς Κίνγκσλι (Charles Kingsley) ήταν ιερέας της Εκκλησίας της Αγγλίας, καθηγητής πανεπιστημίου, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, ιστορικός, μυθιστοριογράφος και ποιητής. Συνδέεται ιδιαίτερα με τον χριστιανικό σοσιαλισμό, το κολλέγιο των ανδρών και σχηματίζει εργατικούς συνεταιρισμούς που απέτυχαν, αλλά οδήγησαν στις
μεταρρυθμίσεις της προοδευτικής εποχής. Ήταν φίλος και αλληλογραφούσε με τον Δαρβίνο(Charles Darwin).
5
6
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Να πέσει και να πεθάνει, σαν τα νεκρά φύλλα στο έλος!
.......
Να είστε ένθερμοι, ένθερμοι, ένθερμοι. τρελοί αν θέλετε:
Κάνε ό, τι έκανες σαν το στοίχημα σου να ήταν παράδεισος,
Και ότι η τελευταία σας πράξη ήταν την ημέρα της κρίσης.»
.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τρία απογεύματα έξω από τον δρόμο
«Οδηγούνται αιχμάλωτοι από τον Σατανά για να κάνουν το θέλημα του με τον πιο ήρεμο
τρόπο.»
David Brainerd7, Βόρεια Αμερική.
«Ω, ο Κύριος να τους έριχνε πάνω τους ένα πνεύμα βαθιάς ανησυχίας για τις ψυχές του! »
Χένρι Μάρτιν, Ινδία.
«Σας ζητώ να προσευχηθείτε ένθερμα ώστε το Ευαγγέλιο να είναι ενεργό και να έχει σωτήριο αποτέλεσμα»
James Gilmour8, Μογγολία.
Τα Δυτικά Γκατ κατεβαίνουν προς τη θάλασσα σε καμπύλες. Το Ντοναβούρ είναι σε μια από
τις τελευταίες από αυτές τις οροσειρές. Δεν υπάρχουν κανονικοί δρόμοι κάτω από το
βουνά, μόνο τραχιά ίχνη από τροχούς που διασχίζουν την πεδιάδα. Το κάρο μας προχωρούσε σε ένα από αυτά με ρυθμό δύο μιλίων την ώρα.
Με πολλά τραντάγματα και ανεβοκατεβάσματα προχωρούσε το κάρο μπάντι, μια κατασκευή χωρίς ελατήρια και με μια ψάθινη σκεπή· χτυπώντας πάνω σε πέτρες και σε πλάκες
από βράχο, η μία πλευρά έγερνε προς τα κάτω, η άλλη πήγαινε προς τα πάνω και μετά και
οι δύο τροχοί είχαν κλίση προς τα μέσα. Αλλά αυτό είναι συνηθισμένο. Στο συγκεκριμένο
Πρώτο απόγευμα, «το νερό βγήκε έξω», που είναι ο συνηθισμένος τρόπος να λένε στη Νότια Ινδία ότι οι δεξαμενές, οι μεγάλες σαν λίμνες δεξαμενές, έχουν ξεχειλίσει πλημμυρίσει
τη γη. Μια φορά κατεβήκαμε ομαλά από μια όχθη και μπήκαμε σε μια ρηχή φουσκωμένη
λιμνούλα, και τα πόδια μας βουτούσανε στο νερό που ξαφνικά παρέσυρε τα βιβλία. Οπότε
έπρεπε να σταματήσουμε και να τα «ψαρέψουμε»· και μετά, μαζευτήκαμε κοντά στο πάνω
άκρο, κάπως μουσκεμένοι, αλλά χαρούμενοι.
Τελικά φτάσαμε στον προορισμό μας, και τον πλησιάσαμε μέσα από ένα δρομάκι που είχε
μετατραπεί σε ένα ποτάμι με γρήγορο ρεύμα. Το μέρος ονομάζεται η Λίμνη του Έρωτα. Σκεφτήκαμε ότι του ταίριαζε πολύ το όνομα. Η Λίμνη του Έρωτα κατοικείται από κάστες που
έχουν διάφορες πεποιθήσεις. Πήγαμε πρώτα στην συνοικία των Κλεφτών. Η κάστα αυτή θεωρείται πολύ αξιότιμη εδώ· μας εφοδιάζει τους φύλακες μας και τους χαμάληδες με τους
οποίους κουβαλάμε τα χρήματά μας. Υπάρχουν καλά πράγματα ανάμεσα στους ανθρώπους
της κάστας των κλεφτών: είναι γενναίοι άνθρωποι, και παρόλο που δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που θα τους ερχόταν, το αντιμετώπισαν με θάρρος. Ένα μικρό κορίτσι το
είδε πρώτα. Μια ματιά στο καπέλο μου από το πίσω μέρος του κάρου, και έτρεξε για να
διαδώσει τα νέα.
_
«Ω τρέξτε να δείτε! Ένας μεγάλος λευκός άνθρωπος είναι εδώ! Μα τι φριχτό θέαμα! Ένας
μεγάλος λευκός άνθρωπος!»
Μετά έγινε μια κοσμοσυρροή· τα παιδιά νόμιζες ότι ξεπηδούσαν από το έδαφος, όλα τα
μάτια και οι γλώσσες έδειχναν τη μεγάλη έκπληξη. «Αυτό δεν είναι άντρας!» «Αυτός
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είναι!» «Δεν είναι!» «Έχει το τουρμπάνι ενός άνδρα!» «Κοίτα όμως τη σέλεϊ!" (Ρούχο των
Ταμίλ.) Μια γυναίκα, και λευκή - τους συγκλόνισε μέχρις ότου πήραν τις διαβεβαιώσεις από
τις Αδελφές της Ομάδας· και με άφησαν να μπω σε ένα γειτονικό σπίτι, μακριά από τον ήλιο που έκανε αυτό το καπέλο μια αναγκαιότητα. Μόλις το έβγαλα, έχασαν όλο τον φόβο
και συνωστίζονταν γύρο μου με τον πιο φιλικό τρόπο αλλά αργότερα, μια από την ομάδα
μας διασκέδασε καθώς άκουσε πως με περιέγραφαν πλήρως: «Δεν είναι άντρας, αν και μεγάλος και λευκός, και φορά το τουρμπάνι του λευκού, επίσης! Δεν ήταν ένα φοβερό θέαμα;» Και το γέρικο σώμα στο οποίο απευθυνόταν σήκωσε τα χέρια της κατάπληκτα και έσπευσε να ερευνήσει.
Ένα αγγλικό περιοδικό μας είπε πρόσφατα ακριβώς τι πιστεύουν αυτές οι φτωχές γυναίκες
όταν βλέπουν, για πρώτη φορά στη ζωή τους, την κυρία ιεραπόστολο. Την θαυμάζουν πολύ,
έγραφε το άρθρο και την θεωρούνε πιο όμορφη και πιο θεϊκή από οτιδήποτε άλλο είχαν
προηγουμένως φανταστεί- πράγμα που είναι πολύ ωραίο πράγματι να το διαβάζεις. Αλλά
εδώ αυτό που λένε είναι το εξής: «Δεν ήταν ένα φοβερό θέαμα; Ένας υπέροχος λευκός άνδρας!»
Και τώρα που το θέαμα ήταν ασφαλές στο σπίτι, τα ένστικτα της φιλοξενίας προκάλεσαν να στρωθούν καθαρά χαλιά και να κεράσουν
Μπιτλ. Το Μπίτλ είναι το φύλλο ενός αναρριχητικού φυτού, με το οποίο τυλίγουν ένα μάτσο από καρύδια και μικρά λεμόνια. Το σύνολο το
κάνουν δέμα το μασάνε, αλλά δεν το καταπίνουν. Αυτό δεν ακούγεται
κομψό· και δεν είναι. Είναι μια από τις μικρές δοκιμασίες της ζωής που
εμείς πρέπει να την ακολουθήσουμε. Πήραμε ένα φύλλο ή δύο, αλλά
Εικόνα 3Φύλλα μπτιλ
εξηγήσαμε ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι να το τρώμε· και μετά για
(betel)
δέκα λεπτά απαντήσαμε απευθείας σε ερωτήσεις. «Ποια είναι η κάστα
σου;» «Τσε!» με τόνο αντιπαράθεσης, «δεν βλέπετε ότι είναι λευκή; Παντρεμένη ή χήρα;
Γιατί δεν έχεις κοσμήματα; Τι συγγενείς έχεις; Πού είναι όλοι; Γιατί τους έχεις αφήσει και
ήρθες εδώ; Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σου εδώ; Τι σας δίνει η κυβέρνηση για να έρθετε εδώ;» Αυτές οι τελευταίες ερωτήσεις μάς έδωσαν την ευκαιρία που περιμέναμε και
αρχίσαμε να εξηγούμε.
Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους όταν ακούνε για πρώτη φορά τα καλά Νέα; Απλώς κοιτάζουν.
Σε εκείνο το σπίτι εκείνη την ημέρα υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα που φαινόταν να καταλαβαίνει λίγο για το τι αφορούσε το μήνυμα. Πιθανότατα το είχε ακούσει κάποια άλλη
φορά. Αλλά κανένας άλλος δεν κατάλαβε το παραμικρό: δεν κατάλαβαν αρκετά για να κάνουν παρατηρήσεις. Καθόντουσαν γύρω μας στο πάτωμα και έτρωγαν μπιτλ, όπως όλοι κάνουν εδώ σε στιγμές αναψυχής και όλοι τους κοιτούσαν.
Η μια ηλικιωμένη γυναίκα που φαινόταν να καταλαβαίνει μας ακολούθησε έξω από το
σπίτι, και παρατήρησε ότι ήταν μια καλή θρησκεία, αλλά ήταν λανθασμένη, όπως υποστήριξε, αφού θα είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της Κάστας.
Στο επόμενο σπίτι βρήκαμε αρκετά κορίτσια και προσπαθήσαμε να πείσουμε τις μητέρες να
τις αφήσουν να μάθουν να διαβάζουν. Εάν ένα κορίτσι μαθαίνει τακτικά δίνει ένα είδος δικαιώματος για την είσοδο στο σπίτι. Αν κάποιος πηγαίνει τακτικά εκεί δεν παρατηρείται
τόσο πολύ και ένας έχει καλές πιθανότητες να γίνει κατανοητός, αλλά με όλες τις προσπάθειες μας να τους πείσουμε, μας είπαν ότι δεν ήταν δικό τους έθιμο να επιτρέπουν στα
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κορίτσια τους να μάθουν γράμματα. Θα έπρεπε μήπως να κάνουν κάποια εργασία για την
κυβέρνηση;
Η μάθηση ήταν μόνο για άνδρες που ήθελαν να κάνουν κυβερνητική εργασία. Εξηγήσαμε
λίγο την αξία της εκπαίδευσης, και αναφέραμε για πολλά χωριά όπου τα κορίτσια μαθαίνουν να διαβάζουν. Αυτές σκέφτηκαν ότι ήταν μια εντελώς γελοία ιδέα. Τότε τους είπαμε
όσα μπορούσαμε σε μια ώρα για τη μεγάλη αγάπη του Ιησού Χριστού.
Ήμουν στη μέση της κουβέντας, και σκεφτόμουν μόνο αυτό και τις ψυχές τους, όταν μια ηλικιωμένη κυρία με χνουδωτά άσπρα μαλλιά έσκυψε προς τα εμπρός και με κοίταξε με ένα
όμορφο, σοβαρό βλέμμα. Δεν μίλησε· απλώς άκουγε και κοιτούσε, σαν να τα «ρουφούσε
όλα μέσα της.» Και τότε σήκωσε ένα νύχι σκελετού, και άρπαξε τα μαλλιά της, και έδειξε τα
δικά μου. «Είσαι και χήρα», ρώτησε, «αφού δεν έχεις λάδι στα δικά σου;»
Μετά από μερικές τέτοιες εμπειρίες, είναι που το όμορφο βλέμμα χάνει τη γοητεία του.
Πραγματικά δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τη γλυκιά έκφραση που μερικές φορές παρατηρείται στα μάτια ενός λυπημένου ζώου.
Όμως η ερώτηση της ξαναξεκίνησε τη συζήτηση. «Με λάδι ή χωρίς λάδι! Δεν μπορείς κάθε
μήνα να ξοδέψεις μισή πένα για να αγοράσεις καλό λάδι; Δεν το έχετε έθιμο; Μα γιατί δεν
το έχετε; Οι λευκές Άμμαλ δεν χρησιμοποιούν λάδι; Τι είδους λάδι χρησιμοποιούν τα κορίτσια για τα μαλλιά τους; Ω! Το Καστορέλαιο είναι εξαιρετικό!» Και προχώρησαν σε πολλές
λεπτομέρειες. Το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν γεννηθεί ένα μωρό, είναι να του γείρουν
το κεφάλι προς τα κάτω και κρατώντας το από τα πόδια, του δίνουν τη συμβουλή να μην
αμαρτάνει· και το δεύτερο πράγμα είναι να το ταΐσουν με καστορέλαιο, και βάζουν καστορέλαιο στα μάτια του. «Κάνουμε εμείς αυτά τα πράγματα;» Τους τραγουδάμε. Πάντα τους
αρέσει, Καμιά φορά τα συγκινεί: Όμως οι Ταμίλ δύσκολα συγκινούνται, δεν μπορούμε να
πούμε ότι είναι υπερβολικά ευαίσθητοι.
Όλη την ώρα υπήρχαν συνεχείς και ποικίλες διακοπές. Δύο ταύροι κάνανε βόλτες μέσα από
την ανοιχτή πόρτα, και εγκαταστάθηκαν στον συνηθισμένο τους τόπο· μετά ακολούθησε
μια αγελάδα, και κάποιος σηκώθηκε για να δέσει τα ζώα. Τα παιδιά σηκωνόντουσαν και απαιτούσαν προσοχή, τα μωρά κάνανε τις συνηθισμένες τους φασαρίες. Σπάνια είχαμε πέντε
συνεχή λεπτά με ησυχία.
Όταν φάνηκαν ότι άρχισαν να κουράζονται μαζί μας, είπαμε ότι πέρασε η ώρα, όλοι τους
συμφώνησαν, και με την κουβέντα ότι ελπίζαμε να ξανάρθουμε, προς την οποία απάντησαν εγκάρδια, «Ω ναι! Ελάτε αύριο!» βγήκαμε στο δρόμο, και τελειώσαμε στον καθαρό αέρα. Υπάρχει ένα δέντρο στην μια άκρη του χωριού· και σταθήκαμε από κάτω του και ψάλλαμε μια επωδό και τη διδάξαμε στα παιδιά που μας είχανε ακολουθήσει εκεί από σπίτι σε
σπίτι για να την τραγουδήσουν και αυτό τράβηξε την προσοχή μερικών ενήλικων περαστικών, που ακούγανε ενώ εμείς δίναμε την μαρτυρία μας για τον Ιησού, που μας είχε λυτρώσει και μας έδωσε χαρά. Τίποτε δε μας λέγει περισσότερα απ’ αυτή την απλή μαρτυρία. Το
να ακούς τους δικούς σου ανθρώπους να το ψάλλουν με μια προφανή ειλικρίνεια και να
λένε, «ένα πράγμα ξέρω, ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω,» τους έκανε να κοιτάνε ο ένας τον
άλλο και να κουνάνε καταφατικά τα κεφάλια τους δείχνοντας συμπάθεια. Αυτό είναι κάτι
που μπορούν να εκτιμήσου· πολλές φορές τους τραβά την προσοχή όταν τίποτε άλλο δε θα
μπορούσε να τους την τραβήξει.
Τώρα νιώθαμε τελείως κουρασμένες, και δεν μπορούσαμε πια ούτε να ψάλλουμε, ούτε να
μιλάμε. Το πλήθος διαλύθηκε—όλοι φύγανε εκτός από τα παιδιά, που ποτέ δεν διαλύονται— και ένας – ένας πήρανε το δρόμο τους, αφού είχανε ακούσει, μερικοί για πρώτη
φορά. Έκανε άραγε καμιά διαφορά στη ζωή τους; Το κατάλαβαν; Κανένας απ’ αυτούς δε
φαινόταν να έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κανένας τους δεν είπε τίποτε που να ήταν
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ενδιαφέρον. Η τελευταία ερώτηση που άκουσα αφορούσε το σαπούνι—«Τι είδος σαπούνι
χρησιμοποιείτε για να κάνετε το δέρμα σας άσπρο;» Οι πιο πολλοί απ’ αυτούς θα προτιμούσαν να τους πούμε αυτό το μυστικό παρά για το πώς να αποκτήσουν λευκή καρδιά.
Το απόγευμα υπ’ αριθμό δύο μας βρήκε στο χωριό του Ναού, μια ετοιμόρροπη μικρή περιοχή, που όμως ήταν μια Ακρόπολη υπερηφάνειας και αλαζονείας της άγνοιας. Αυτό ήταν
βέβαια κάτι που δεν το ξέραμε εκ των προτέρων, αλλά πολύ γρήγορα το μάθαμε. Βέβαια
έγινε η συνήθης «αψιμαχία» με το θέαμα της ζωντανής λευκής γυναίκας· κανείς άνθρωπος
εκεί δεν είχε δει ποτέ του κάτι τόσο αξιοπερίεργο. Όμως ούτε καν η περιέργεια μπορούσε
να τραβήξει τους Βραχμάνους. Μένουν σε ένα μοναχικό δρόμο αποπλάνησης, δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. «Φύγετε!» φώναξε με περιφρόνηση ένας χοντρός γέρος Βραχμάνος,
«κανείς λευκός δεν πάτησε στο δρόμο μας, και ούτε η λευκή γυναίκα θα πατήσει.» «Όσον
αφορά το κορίτσι της χαμηλής κάστας που είναι μαζί σας»— η Νίκη (Victory) κοίταξε προς
τα πάνω με τον ευγενικό της τρόπο, και σ’ αυτό έκανε μια αλλαγή—«αυτό το παιδί που
τρώγει με τους ανθρώπους χαμηλής κάστας—δε θα μιλήσει σε καμία από τις γυναίκες μας.
Να φύγετε από το δρόμο που ήρθατε!»
Αυτό δεν ήταν ενθαρρυντικό. Είπαμε Σαλάμ και φύγαμε, πήγαμε στο κάρο μας το μπάντι
που ήταν έξω («τα μπάντι της χαμηλής κάστας» δεν επιτρέπεται να περνάνε από τους δρόμους των Βραχμάνων), και ζητήσαμε από τον Κύριο μας να μας ανοίξει μια άλλη πόρτα. Ενώ
περιμέναμε, ένας ψηλός Ινδουιστής με ωραία χαρακτηριστικά ήρθε και μας είπε, «θα έρθετε στο σπίτι μου; Θα σας δείξω το δρόμο.» Έτσι πήγαμε. Μας οδήγησε στη συνοικία Βελλάλα (Vellala) που ήταν δίπλα στους Βραχμάνους, και βρήκαμε ότι το σπίτι του ήταν το μεγαλύτερο σπίτι της περιοχής. Η εξωτερική πόρτα οδηγούσε σε μια μεγάλη εσωτερική αυλή.
Υπήρχε μια φαρδιά βεράντα, που στηριζόταν σε στύλους με παράδοξα σκαλίσματα, και το
περίβαλε ολόκληρο. Τα δωμάτια των γυναικών ήταν χαμηλά και χωρίς παράθυρα, άνοιγαν
και προς τις δύο πλευρές· χαρήκαμε να μπούμε σ’ αυτά τα δωμάτια και τώρα μας οδήγησαν μέσα σ’ αυτά.
Όμως στην αρχή έπρεπε να μιλήσουμε στους άνδρες. Ήταν Ινδουιστές από την κανονική Κάστα· ευγενικοί—δεν είχαν κανένα λόγο να φοβούνται από τη δύναμη του ευαγγελίου—
αλλά ήταν και οξείς τους άρεσε να επιχειρηματολογούν. Ένας από αυτούς είχε προφανώς
διαβάσει πολλά. Ανέφερε πολλά από τα κλασσικά τους έργα· και ήξερε τα πάντα για την Κα.
Besant9 και τις τελευταίες διαστροφές προς τις απόψεις της· και ήταν ανεβασμένος σ’ αυτό
το μπέρδεμα που ονομάζεται Ινδουιστική Φιλοσοφία. «Στεφάνια αμφιβολίας-ομίχλης, μέσα
σε εκτυφλωτικές ρουφήχτρες παρασύρεσαι»—αυτό που είναι στην πραγματικότητα , όμως
πολύ δύσκολο να το αποδείξεις.
Μια αλήθεια τον χτύπησε ιδιαίτερα—ο Χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία που δίνει ένα
δρόμο με τον οποίο μπορείς να ελευθερωθείς τώρα από την αμαρτία. Υπάρχει κάποιο φιλοσοφικό σύστημα που ισχυρίζεται ότι θα δώσει απελευθέρωση στο μέλλον, όταν η ψυχή
αφού έχει περάσει μέσα από τα τρία πρώτα στάδια της ευλογίας, θα χάσει την ταυτότητα
της και θα την απορροφήσει ο Θεός· όμως δεν υπάρχει τρόπος με τον οποίο η απελευθέρωση θα επιτευχθεί εδώ και τώρα. «Δεν μπορεί πια η αμαρτία να σας εξουσιάζει»10—δεν
υπάρχει ούτε μια γραμμή με τέτοιο περιεχόμενο στα εκατομμύρια στροφές των Ινδουιστικών κλασσικών έργων. Ελεύθερα το παραδεχόταν, παραδεχόταν επίσης ότι αυτή η πεποίθηση έκανε το Χριστιανισμό μας μια μοναδική θρησκεία· αλλά δεν ήθελε να προχωρήσει
πιο πέρα· δεν ήθελε να αποδείξει την αλήθεια του.
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Annie Besant (née Wood; 1 October 1847 – 20 September 1933) ήταν Βρετανίδα σοσιαλίστρια, θεοσοφίστρια,
αγωνίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, συγγραφέας, ρήτορας, παιδαγωγός, και φιλάνθρωπος. Θεωρείται
ως μια πρωταγωνίστρια σε θέματα ανθρώπινης ελευθερίας, και υποστήριζε ένθερμα την αυτονόμηση της Ιρλανδίας και της Ινδίας.
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Μετά απ’ αυτό μας επέτρεψαν να πάμε στις γυναίκες, που όλη την ώρα μας παρατηρούσαν
και μας συζητούσαν με ενδιαφέρον.
Όταν με ασφάλεια βρεθήκαμε στο εσωτερικό τους δωμάτιο, κάτσαμε στο πάτωμα ανάμεσα
τους, και αρχίσαμε να τις κάνουμε φίλες. Υπήρχε μια γιαγιά που είχε ακούσει ότι οι λευκοί
δεν ήταν λευκοί σε όλο τους το σώμα, αλλά είναι παρδαλοί, τρόπος του λέγειν· μπορούσε
να με εξετάσει; Υπήρχαν διάφορες γυναίκες που ήταν μητέρες και ήθελαν να ξέρουν τι τακτοποιήσεις έχουν να κάνουν οι Άγγλοι γονείς με τους γάμους των θυγατέρων τους. Υπήρχαν και οι συνήθεις χήρες ενός μεγάλου ινδικού σπιτικού — ένας πάντα τις ψάχνει με ιδιαίτερο πόθο· και εδώ ήταν μια νεαρή αξιαγάπητη κοπέλα, που φορούσε ένα μαλακό γαλάζιο
seeley (φόρεμα των Ταμίλ), με τα αυτιά της γεμάτα γύρω με μαργαριτάρια, και το λαιμό της
φορτωμένο με πέντε ή έξη περιδέραια που άξιζαν μερικές εκατοντάδες ρούπια (rupees). Επρόκειτο να παντρευτεί· και πέρα από τη συνηθισμένη ευγένεια ενός κοριτσιού Ταμίλ που
είχε καλή ανατροφή, δεν έδειξε να ενδιαφέρεται καθόλου για μας. Όλες σχεδόν οι γυναίκες
κάνουν ερωτήσεις. Στο δρόμο είναι διαφορετικά· έχουν ήδη ικανοποιήσει τη νόμιμη τους
περιέργεια όσον αφορά τη Δεσποινίδα Αμμάλ· αλλά εδώ δεν είχαν την ευκαιρία· και αν αγνοήσουμε τις επιθυμίες τους χάνουμε τις δικές μας. Φαίνεται ότι ακούνε, αλλά στη πραγματικότητα είναι απασχολημένες με το να αναρωτιούνται για μας. Καταφέρνουμε τελικά να
τις κάνουμε να ακούσουν, και τις αφήνουμε, μας χαιρετούμε και μας δίνουνε θερμές προσκλήσεις για να ξανάρθουμε.
Μετά σκεφτήκαμε του φτωχούς αλλά
υπερήφανους Βραχμάνους, και ελπίζαμε ότι ίσως στο διάστημα αυτό θα
έχουν ρωτήσει για μας, και ίσως μας
επιτρέψουν να μπούμε μέσα, και πήγαμε ξανά προς αυτούς. Μπορούσαμε
να δούμε τα όμορφα πρόσωπα και τις
λυγερές μορφές των νεότερων γυναικών Βραχμάνων που στεκόντουσαν
στη σκιά πίσω από τις κολόνες της βεράντας, και μερικές απ’ αυτές φαινόντουσαν ότι ήθελαν να μας αφήσουν
να πάμε μέσα, όμως ο δρόμος δεν υποχώρησε και ένας δρόμος των Βραχμάνων είναι σαν ένα σπίτι — δεν
μπορείς να μπεις σ’ αυτόν εκτός αν
στο επιτρέψουν.
Υπήρχε ένας γέρος που φαινόταν καλοσυνάτος και ευγενικός και έμοιαζε
σα να μας συμπαθούσε, γιατί έφυγε
από την ομάδα των ανδρών που κοΕικόνα 4 Παλιά Ινδία. "Νομίζεις ότι μας ξέρεις, δεν ξέρεις τίρόιδευαν και ήρθε σε μας · και μετά
ποτα για εμάς!" και τα παλιά μάτια κοιτάζουν προσεκτικά
για να μας απομακρύνει από το σπουστα δικά σας, και το παλιό κεφάλι κουνάει και χαμογελά
στον εαυτό του καθώς κινείται. Κάθε κομμάτι αυτής της εικό- δαιότερο θέμα, μας έδειξε ένα από τα
νας είναι υποδηλωτικό: η κλειστή πόρτα πίσω, - μόνο ένας
βουνά , ένα δόντι από το βουνό του
Βραχμάνος μπορεί να ανοίξει αυτήν την πόρτα. η μυθολοΘεού Βασιλιά, που είναι διάσημο σ’
γική γλυπτική, μόνο ο Βραχμάνος έχει το δικαίωμα να το καόλη τη Νότιο Ινδία, και προθυμοποιήταλάβει. το σκοινί τριών νημάτων
θηκε να μου πει την ιστορία του. Χαρήκαμε που γίναμε φίλοι μαζί του,
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έστω και για ένα τόσο ασήμαντο πράγμα όσο ένα βουνό· αλλά δε θα μιλούσε για τίποτε
άλλο, και όταν μας άφησε νιώσαμε μπερδεμένες και λυπημένες, και νιώθαμε την κούραση
που νιώθεις όταν δεν μπορείς να μεταδόσεις το μήνυμα σου· και κάτσαμε σε ένα βράχο
έξω από το δρόμο των Βραχμάνων περιμένοντας να επιστρέψουν όλες οι Αδελφές της ομάδας για να προχωρήσουμε προς το σπίτι.
Ήταν η Δύση και ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος με ένα γκρίζο σύννεφο· όμως ακριβώς
πάνω από την συνοικία των Βραχμάνων υπήρχε ένα άνοιγμα στο γκρίζο, και μια ακτίνα από
χρυσάφι έλαμπε από μέσα. Φαινόταν σαν ο Θεός έχυνε την ομορφιά του πάνω στους Βραχμάνους, προσπαθώντας να τους κάνει να σηκώσουν τα μάτια τους ψηλά, κι όμως αυτοί δε
θέλουν. Τους είδαμε καθώς ένας – ένας πήγαιναν ο καθένας στην αυλή τους και έκλειναν
τις βαριές τους πόρτες σαν να Τον έκλειναν έξω.
Ενώ όλα γύρω ήταν σκοτεινά· έξω εκεί με το Θεό υπήρχε φως. Υπήρχε μια λάμψη μετά τη
δύση, που είναι ένα από τα πιο όμορφα θεάματα της ανατολής, έλαμπε μέσα από το σκίσιμο στα σύννεφα, και στις στέγες με τα κόκκινα κεραμίδια και στα πορφυρά άνθη της Φωτιάς του Δάσους, και σε κάθε απόχρωση και χρωματισμό που ανταποκρινόταν με κάποιο
τρόπο, και έλαμπαν με την ομορφιά του. Η συνοικία των Βραχμάνων ήταν στο βαθύ πράσινο των σκιερών δέντρων· ακριβώς πίσω από τα ροζ βουνά που διαγραφόταν μέσα στην
ομίχλη, και μέσα από το σύννεφο ενός καταρράχτη που έλαμπε μέσα από το γαλάζιο.
Περάσαμε το απόγευμα νούμερο τρία στο χωριό των πολεμιστών, ένα μοναχικό μικρό μέρος, αφημένο μόνο του σε μια μεγάλη τραχιά ελώδη περιοχή - αν μπορείς να ονομάσεις
ένα κομμάτι άγονου εδάφους "έλος" που είναι χωρίς ερείκη11, και όπου υπάρχουν μεγάλοι
φοίνικες και θάμνοι σε μάζες αντί γι’ αυτό. Μας πήρε πολύ χρόνο για να φτάσουμε σε αυτό,
το πολύ θρυμματισμένο έδαφος σε μια πολύ καυτή μέρα· αλλά όταν φτάσαμε εκεί βρήκαμε
τέτοια καλό άνοιγμα που ξεχάσαμε για τα συναισθήματά μας και μπήκαμε με χαρά.
Υπήρχαν μερικά μικρά παιδιά που έπαιζαν στην είσοδο του χωριού, και αυτά μας οδήγησαν
κατευθείαν στα σπίτια τους, και έγιναν φίλοι με τον πιο γοητευτικό τρόπο καθώς περπατούσαν τρέχοντας δίπλα μας. Μας είπαν την οικογενειακή ιστορία τους, και τους είπαμε
όσα περισσότερα για μας όσο ήταν απαραίτητα, και μας παρουσίασαν στις μητέρες τους ως
παλιές γνωριμίες. Οι μητέρες ήταν ανεκτικές και μας άφησαν να έχουμε ένα δωμάτιο για
εμάς στην εσωτερική αυλή, όπου δώδεκα ή περισσότερα παιδιά μαζεύτηκαν και άκουγαν
με αναζωογονητική απόλαυση. Καταλάβαιναν, τα αγαπητά μικρά πλάσματα,
αν και τόσο συχνά οι μεγαλύτεροι δεν το έκαναν.
Τότε οι μητέρες ενδιαφέρθηκαν και κάθισαν στην πόρτα. Τα κορίτσια ήταν μαζί μου. (Συνήθως χωριζόμαστε σε δύο ομάδες· οι μεγαλύτερες και πιο έμπειρες αδελφές πηγαίνουν προς
μια κατεύθυνση, και τα νεαρά κορίτσια που πρόσφατα έχουν μεταστραφεί, έρχονται μαζί
μου). Και πριν περάσει πολύ ώρα η «Κόσμημα της Νίκης» τους έλεγε για τα υπέροχα πράγματα που είχε κάνει ο Θεός γι' αυτήν. Έχει έναν πολύ γλυκό τρόπο με τις γυναίκες και άκουγαν γοητευμένες. Τότε οι άλλες μίλησαν, και συνέχισαν αυτές οι γυναίκες να ακούν. Ήταν
πιο έξυπνες από το χθεσινό μας ακροατήριο· και παρόλο που δεν ακολούθησαν σχεδόν
όλα, άκουσαν με υπέροχο τρόπο την ιστορία του μηνύματός μας. Όσον αφορά το νόημα
του μηνύματος, όπως συμβαίνει συχνά, το ενδιαφέρον τους ήταν απλά μηδέν.
Νιώθαμε λύπη, και νομίζω ότι το ίδιο συνέβαινε με αυτές, όταν μια αναταραχή απ’ έξω μας
ενόχλησε, και νιώσαμε περισσότερη λύπη όταν μάθαμε την αιτία. Ο ταχυδρόμος του
11

Επιστημονική ονομασία θάμνου της οικογένειας των ερεικιδών, γνωστού κυρίως με την ονομασία ρείκι. Υπάρχουν δύο κυρίως είδη ε., γνωστά με την επιστημονική ονομασία ερείκη η σακχαρώδης και ερείκη η δενδρώδης.
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χωριού, που επισκέπτεται αυτά τα εκτός δρόμου μέρη μόνο μία φορά την εβδομάδα εμφανίστηκε με ένα γράμμα για τον αρχηγό του σπιτιού. Ένας από τους άντρες το είχε διαβάσει.
Μιλούσε για το θάνατο του γιου σε ξένα μέρη - νομίζω, στο Μαντράς- και η επιθυμία της
φτωχής γριάς ήταν να μας δει να φεύγουμε από το δωμάτιο. Δεν της άρεσε να μας βγάλει
έξω. Όμως, καθώς οι ειδήσεις εξαπλώθηκαν, περισσότερες γυναίκες μαζεύτηκαν και φώναζαν γύρω από την πόρτα. και τη στιγμή που αδειάσαμε το δωμάτιο, αυτές όρμησαν με τη
μητέρα και τις γυναίκες που μας είχαν ακούσει, και έπεσαν στο πάτωμα, φώναξαν στα Ταμίλ της κραυγής της θλίψης, γεμάτο από ένα δικό του πάθος: «Άι-γιο! Άι-γιο! Άι-γιο!
Ήταν λυπηρό να τους αφήσουμε να κλαίνε έτσι, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν σίγουρα καλύτερα να φύγουμε. Τα παιδιά ήρθαν μαζί μας στο πηγάδι έξω από το χωριό, και καθίσαμε
στον τοίχο του και συνεχίσαμε την ομιλία μας. Δεν θα μας άφηναν να φύγουμε και μας παρακαλούσαν να επιστρέψουμε και «να τους διδάσκουμε κάθε μέρα», όχι το Ευαγγέλιο,
Μη φανταστείτε τις μικρές καρδιές τους να λαχταράν για αυτό - αλλά να διαβάζουν και να
γράφουν και να κάνουν προσθέσεις! Καθώς απομακρυνόμασταν, μερικοί από τους χωρικούς χαμογέλασαν και έλεγαν μας έλεγαν Σαλάμ, και τα τελευταία λόγια των μικρών παιδιών μας ακολούθησαν όσο μπορούσαμε να τα ακούσουμε: «Επιστρέψτε σύντομα!»
Μερικές φορές, όπως τώρα, όταν φτάνουμε σε ένα νέο μέρος, ονειρευόμαστε ένα όνειρο,
ονειρευόμαστε ότι ίσως επιτέλους να είναι δυνατόν να κερδίσουμε ψυχές ειρηνικά. Ίσως
αυτοί οι ευγενικοί, ευγενικοί άνθρωποι θα καλωσορίσουν το μήνυμα που τους φέρνουμε
όταν το καταλάβουν καλύτερα. Ίσως δεν χρειάζεται να σπάσουν τα σπίτια, ίσως να πιστέψουν ολόκληρες οικογένειες, ή μεμονωμένα μέλη που πιστεύουν ότι μπορούν ακόμα να
ζουν στα σπίτια τους και να παρακολουθούν εκεί. Ίσως — ίσως—! Και τα κομμάτια του στίχου επιπλέουν στο όνειρό μας—

«Ω, ένα γλυκό τραγούδι που τα χείλη Σου μας δίδαξαν,
Να μας Οδηγεί μέσα στην ομίχλη, και μέσα από το δάσος
Και στα πόδια Σου να μείνουμε!»
Ακούγεται τόσο όμορφο, τόσο εύκολο, να φέρουμε τραγουδώντας ψυχές στον Ιησού. Και
ονειρευόμαστε το όνειρό μας.
Μέχρι ξαφνικά και με βία αφυπνιζόμαστε. Κάποιος –ένα απλό κορίτσι, ή ένα παιδί, ή ακόμα
και ένα μικρό παιδί– πιστεύει, ομολογεί, θέλει να γίνει Χριστιανός. Και ολόκληρη η Κάστα
ξυπνά και ολόκληρη η εξοχή ενώνεται με την Κάστα και οι άνθρωποι που σχεδόν πιστεύαμε
ότι μας αγαπούσαν, μας μισούν. Και μέχρι να πάμε στο επόμενο νέο μέρος, δεν ονειρευόμαστε ποτέ ξανά αυτό το όνειρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κάτι το ανιαρό
«Η ζωή ενός ιεραποστόλου είναι πιο συνηθισμένη από ό, τι υποτίθεται, το επίμονο περπάτημα παρά η εξυπνάδα είναι συχνά ο καλύτερος ιεραποστολικός εξοπλισμός. "
Αιδέσιμος. J. Heywood Horsburgh12, Κίνα.
"Πραγματικά για να κατανοήσουμε τα γεγονότα της εργασίας για τον Χριστό σε οποιαδήποτε χώρα, πρέπει να το αφαιρέσουμε
κάθε ίχνος ρομαντισμού, και οτιδήποτε είναι εξωπραγματικό. "
Miss S. S. Hewlett13, Ινδία.
Υπήρξαν στιγμές τώρα τελευταία όταν έπρεπε να κρατήσω στο νου μου ένα κείμενο με όλη
μου τη δύναμη: «Εκείνο που απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος14.» Δόξα τω Θεώ, δεν λέει «επιτυχημένος».
Ένα βράδυ τα πράγματα έφτασαν στο αποκορύφωμά τους. Όλοι μας έχουμε περάσει ένα
ολόκληρο απόγευμα χωρίς να έχουμε έναν καλό ακροατή. Χωριστήκαμε ως συνήθως, πηγαίνοντας ανά δύο στις διαφορετικές συνοικίες ενός μεγάλου νυσταλέου και χαοτικού χωριού. Η Ζωή και εγώ πήγαμε στους αγγειοπλάστες. Η Ζωή μίλησε ένθερμα και καλά σε μια
ομάδα από γυναίκες που δεν ενδιαφερόντουσαν. Αφού τελείωσε, μία από αυτές έδειξε το
καπέλο μου (το μόνο ξένο πράγμα που έχω πάνω μου, που ήταν ορατό - ω μακάρι να μπορούσα απαλλαγώ απ’ αυτό!). «Τι είναι αυτό;» είπε. Δεν ενδιαφερόντουσαν για να ακούσουν ούτε το παραμικρό. Μία-μία αυτές επέστρεψαν στις δουλειές τους και μείναμε μόνες.
Πήγαμε σε ένα μια άλλη συνοικία. Ήταν το ίδιο. Σε ένα καφενείο δίπλα στο δρόμο εγώ παρατήρησα έναν Βραχμάνο και πήγα να δω αν θα άκουγε. Θα το έκανε αν μιλούσα «για την
πολιτική ή την εκπαίδευση, αλλά όχι αν πρόκειται για τη θρησκεία». Παρόλα αυτά, εγώ είχα
την ευκαιρία να τον παρακαλέσω να εξετάσει το ζήτημα της σωτηρίας της ψυχής του, και
πήρε ένα βιβλίο και είπε ότι θα το διάβαζε στον ελεύθερο χρόνο του. Και τότε με ρώτησε
πόσα άτομα κατάφερα να τους κάνω να ενωθούν στο δρόμο μου από τότε που άρχισα να
προσπαθώ. Ήταν ακριβώς η ερώτηση, που ρωτήθηκα μόνο με άλλη μορφή, από το διάβολο
όλο το απόγευμα. Μετά απ’ αυτό μου είπε ευγενικά ότι χτυπούσαμε τα κεφάλια μας πάνω
σε βράχο: μπορεί να συντρίψουμε τα κεφάλια μας αλλά ο βράχος δεν θα πάθει τίποτε.
«Βράχε! Βράχε! Πότε θα ανοίξεις;» Είναι μια παλιά κραυγή. Την φώναξα ξανά. Αλλά ο Βραχμάνος χαμογέλασε μόνο, και στη συνέχεια με μια χειρονομία που εξέφρασε αμέσως την αίσθηση ότι καταδέχτηκε να μιλήσει μαζί μου, και με απόλυτη περιφρόνησή για την πίστη
που έχω, μου έκανε νόημα να φύγω.
Έξω στο δρόμο, ένας αριθμός Ινδουιστών στεκόταν· μερικοί από αυτούς ήταν οι ακόλουθοι
του και οι φίλοι του. Τους άκουσα να λένε, καθώς περνούσα ανάμεσα τους, «Ποιος θα
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James Heywood Horsburgh, γεννήθηκε 29 Απριλίου 1852 (Hereford, Herfodshire, UK), πέθανε 9 Δεκεμβρίου
1935 (Didcot,Oxfordshire, UK). Ήταν ιεραπόστολος στην Κίνα έγραψε ένα βιβλίο για τις δικαιολογίες των πιστών
που δε στηρίζουν τους ιεραποστόλους ή δε θέλουν να πάνε στον «αγρό» για να φέρουν το Ευαγγέλιο. Σύζυγος
του η Sophia και είχε 3 κόρες (οι 2 πρώτες γεννήθηκαν στην Κίνα και η 3η στην Αγγλία)
13 S. S. Hewlett συγγραφέας του βιβλίου που αφορά το έργο ανάμεσα στις γυναίκες Θυγατέρες του Βασιλιά
(Daughters of the King) που εξέδωσε το 1886, Church of England Zenana Missionary Society
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πέσει μέσα στο λάκκο του Χριστιανικού δρόμου!» Και γέλασαν, και ο Βραχμάνος γέλασε.
«Η βρωμιά του κόσμου, τα απορρίμματα από όλα τα πράγματα, μέχρι σήμερα.»
Περπατήσαμε κατά μήκος του δρόμου
που συνορεύει με όμορφα δέντρα μπάνιαν. Καθίσαμε κάτω από τη σκιά τους
και περιμέναμε για το τι θα ερχόταν.
Μερικά μικρά παιδιά μας ακολούθησαν,
αλλά πριν μπορέσουμε να βρούμε μια
ξεκάθαρη ιδέα στο κεφάλι μας, ένας άνδρας ήρθε και τα έδιωξε. «Έρχεται το
σκοτάδι», είπε. «Είναι μόνο μικρά πράσινα πράγματα· δεν πρέπει να μένουν
έξω αργά.» Ακόμη υπήρχε έντονο φως
Εικόνα 5Δένδρο Μπάνιαν
της ημέρας και θα είχε φως για άλλη μια
ώρα. Μερικοί Κούληδες που περνούσαν
απ’ αυτόν τον δρόμο σταμάτησαν να μας κοιτάζουν· αλλά πριν να είχαν χρόνο να ενδιαφερθούν, παρατήρησαν επίσης ότι ερχόταν το σκοτάδι και αυτοί θα έπρεπε να είναι μακριά,
και έφυγαν.
Μετά από αυτό μείναμε μόνες μας. Μέσα σε περπάτημα πέντε λεπτών με τα πόδια, λυτρώθηκαν τουλάχιστον πεντακόσιες ψυχές, αλλά δεν το γνωρίζουν· λυτρώθηκαν, αλλά δεν θέλουν να το γνωρίζουν. Μερικές φορές φαίνεται να θέλουν να ξέρουν, αλλά όσο τρυφερά
και να το πεις, το κοφτερό ινδουιστικό μυαλό αντιλαμβάνεται σύντομα που θα καταλήξει το
πράγμα- Η λύτρωση πρέπει να σημαίνει την απώλεια της κάστας. Μια μέρα την περασμένη
εβδομάδα επισκέφτηκα το χωριό της Κόκκινης Λίμνης. Στεκόμαστε σε μια από τις αυλές του
από όπου βλέπαμε τα Δυτικά Γκατ να υψώνονται κατ’ ευθείαν πίσω μας. Η Κόκκινη Λίμνη
βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού· το ονομάσαμε Ντεβεντβάτερ (Derwentwater στο
Κέσγουικ της Αγγλίας), αλλά υπάρχουν φοίνικες και μπαμπού, και δεν υπάρχει το Friars
Crag.
Εκείνο το απόγευμα πορευόμουν για ένα σπίτι στο κέντρο του χωριού, όταν μια ηλικιωμένη
κυρία με κάλεσε να έρθω στο σπίτι της, και την ακολούθησα με χαρά. Υπήρχαν έξι ή οκτώ
γυναίκες, λίγο πολύ πρόθυμες να ακούσουν· ανάμεσά τους ήταν δύο που ήταν πολύ ηλικιωμένες. Οι ηλικιωμένες στην Ινδία συνήθως είναι πολύ προσκολλημένες στην πίστη τους, ή
είναι απολύτως ηλίθιες και βαρετές, για να νοιάζονται για να ακούσουν κάτι άλλο· αλλά
αυτή η ηλικιωμένη είχε διεγερθεί σε μια ενεργή σκέψη από τον πρόσφατο θάνατο ενός
συγγενή και ένιωθε ότι χρειαζόταν κάτι περισσότερο που θα έπρεπε να την κάνει έτοιμη για
το θάνατο. Προφανώς ήταν ευσεβής. Τέφρες είχαν αλειφτεί στα φρύδια και στα χέρια της
και φορούσε ένα πολύ μεγάλο κομπολόι. Φοριέται για να συσσωρεύσει αξία. Δεν αναφέρθηκα σ’ αυτό καθώς μίλησα, αλλά με κάποιο αμυδρό τρόπο έμοιαζε ότι ένιωθε ότι δεν
ταιριάζει με αυτά που έλεγα, γιατί, με τρεμάμενα χέρια, το έβγαλε και το πέταξε σε ένα
παιδί. Ελπίζω ότι αυτό σήμαινε κάτι συγκεκριμένο και προσπάθησα να την οδηγήσω στον
Ιησού. Αλλά μόλις κατάλαβε ποιος ήταν, επέστρεψε. «Δεν μπορώ να είμαι μαθήτρια του
Γκουρού σου, εδώ», είπε· «θα μολυνόντουσαν όλοι οι συγγενείς μου;» Το να γίνει Χριστιανή θα σήμαινε ότι αργά ή γρήγορα θα εγκατέλειπε το σπίτι της και όλους τους ανθρώπους της για πάντα. Μπορείτε να αναρωτιέστε αν μια ηλικιωμένη κυρία ίσως εβδομήντα
πέντε χρόνων να σταμάτησε σε αυτό;
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Τα μικρά παιδιά στο Χωριό του Πολεμιστή δεν επιτρέπεται να μάθουν· οι άνδρες του τόπου
έχουν συμβουλευτεί και έχουν λάβει την απόφαση. Η κρυάδα έχει χτυπήσει τα μικρά, και
δεν θέλουν να έχουν την πιθανότητα να τα επιπλήξουν εάν έδειχναν πολύ ενδιαφέρον για
εμάς. Οι μητέρες είναι όπως πάντα φιλικές, αλλά αδιάφορες. «Ακούμε ότι αυτή είναι μια
θρησκεία που μας χαλάει την Κάστα,» λένε, και αυτό είναι το τέλος της υπόθεσης. Στο μεγάλο κτίριο του Ναού στο Χωριό άκουγαν καλά για μερικές εβδομάδες. Τότε, καθώς κατάλαβαν σταδιακά ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε κάστα στον Χριστιανισμό, το ενδιαφέρον
τους πέθανε.
Πόσο θα ήθελε κανείς να πει μια διαφορετική ιστορία! Αλλά μια φτιαχτή ιστορία είναι κάτι
διαφορετικό από μια ιστορία γεγονότων. Μέχρι στιγμής, έχουμε βρει μόνο δύο γνήσια ειλικρινείς ψυχές εδώ. Αλλά μακάρι να συνεχίσουν αυτές οι δύο—! Δόξα τον Θεό για τη χαρά
εκ των προτέρων!
Πήγαμε ξανά στο χωριό των αγγειοπλαστών και καθίσαμε στη στενή βεράντα και μιλήσαμε
με ένα κορίτσι καθώς με τα χέρια της χτυπώντας τον πηλό έδινε σχήμα στα δοχεία κάτω
από τον τροχό όπου είχε έναν ανοιχτό χώρο. Άκουσε για λίγο· και τότε είπε, «Αν έρθω στον
Δρόμο σου θα μου δώσεις ένα νέο seeley και καλό κάρι για κάθε μέρα;» Και πάλι πάμε
στην αρχή των πραγμάτων, ενώ ο γέρος παππούς που περίστρεφε τον τροχό του, γελούσε
για μας για την τρέλα μας να σπαταλάμε τον χρόνο μας με αγγειοπλάστες. «Αν είναι δυνατόν ποτέ εμείς να στραφούμε ποτέ στη θρησκεία σας!» μας είπε αυτός. «Έχετε ακούσει
ποτέ για έναν αγγειοπλάστη που άλλαξε την Κάστα του;»
Κάστα και θρησκεία! Αυτά είναι τόσο μπερδεμένα που δεν ξέρουμε πώς να τα ξεμπερδέψουμε. Η κάστα του να είναι αγγειοπλάστης, σήμαινε το εμπόριο του, το εμπόριο της φυλής του για γενιές· σήμαινε όλες τις εθιμοτυπίες που συνδέονται με αυτήν· εννοούσε, εν
συντομία, τη ζωή του. Δεν θα μπορούσε ποτέ του να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να είναι χριστιανός και ταυτόχρονα αγγειοπλάστης, και μάλλον δεν μπορούσε· το συναίσθημα της κάστας θα ήταν εναντίον του. Τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι; Δεν τα υποστηρίζει όλα
αυτά. Αυτός δεν ενδιαφέρεται αρκετά για το θέμα για να πάρει το πρόβλημα και να σκεφτεί
για αυτό. Αυτός έχει μόνο μία ανησυχία στη ζωή - ζει για να φτιάχνει πήλινα δοχεία και να
τα πουλάει και να φτιάχνει περισσότερα και να τα πουλά, και να τρώει και να κοιμάται ήσυχα.
Αλλά το κορίτσι είχε το βλέμμα που έδειχνε περισσότερες δυνατότητες· έκανε ερωτήσεις
και φαινόταν να ενδιαφερόταν και τελικά πρότεινε να περιμένουμε μέχρις ότου να τελειώσει μια παρτίδα από πήλινα δοχεία, και τότε «θα μας πει όλα όσα έχει στο μυαλό της». Περιμέναμε λοιπόν και παρακολουθούσαμε τα επιδέξια καφέ χέρια της καθώς δούλευαν γύρω από την τρύπα που τελικά έκλεισε. μεγάλωσε μαζί και έκλεισε· και επιτέλους είχε τελειώσει. Τότε μας τράβηξε μακριά από την ομάδα των περίεργων παιδιών, και μας είπε αν
θα έρθουμε μετά τρεις μέρες θα ήταν έτοιμη να έλθει στο Δρόμο μας και να έρθει μαζί μας,
γιατί εκείνη έπρεπε να εργάζεται πολύ σκληρά στο σπίτι, και το φαγητό της ήταν φτωχό και
το seeley της ήταν παλιό, και νόμιζε ότι θα άξιζε τον κίνδυνο της οργής του λαού της να για
πάρει αυτά που ήξερε ότι πρέπει να της δώσουμε αν ερχόταν· και αυτά ήταν όλα όσα είχε
στο μυαλό της.
Με αυτά που μας είπε, είχε αγγίξει κάτι που μας έφερε σε αμηχανία. Πώς θα ζήσουμε στην
Ινδία χωρίς να προκαλούμε τέτοιες επιθυμίες; Είναι αλήθεια ότι οι Βραχμάνοι μας περιφρονούν, και οι υψηλότερες κάστες σίγουρα δεν μας βλέπουν σαν ανώτερους, αλλά στον μεγαλύτερο αριθμό των ανθρώπων φαινόμαστε πλούσιοι και μεγάλοι και κάτι επιθυμητό για να
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καλλιεργήσουνε σχέσεις μαζί μας. Η Κοινωνία για το Εξωτερικό- Αντικείμενο -είναι γεγονός
στη Νότια Ινδία. Μπορούμε να εξαφανίσουμε τα αντικείμενα με ακριβή εμφάνιση από τα
τραπέζια μας, και όλες τις εικόνες και στολίδια από τους τοίχους μας, και να περιοριστούμε
στα κείμενα. Αυτό σίγουρα βοηθά· υπάρχουν λιγότερα για να αποσπάσουν την προσοχή
των ανθρώπων όταν έρχονται να μας δουν, και έχουμε τόσα πολύ λιγότερα πράγματα που
πρέπει να φροντίζουμε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα - αλλά δεν προχω-

Εικόνα 6 «Πήγα στο σπίτι του αγγειοπλάστη και, ιδού, έκανε μια δουλειά στον τροχοί. "Το δοχείο που κάνουν οι
αγγειοπλάστες εδώ αξίζει περίπου μισή πένα, αλλά είναι τέλειο του είδους του. Ο χυτευτής δεν σηκώνει ποτέ το
χέρι του από το τη στιγμή που βάζει ένα κομμάτι άμορφου πηλού στον τροχό μέχρι τη στιγμή που αυτός το βγάζει τελειωμένο, εφόσον ο τροχός μπορεί να το τελειώσει. Εάν είναι «παραμορφωμένο», είναι «παραμορφωμένο
από το χέρι του αγγειοπλάστη», και αμέσως το κάνει ξανά άλλο δοχείο όπως του αρέσει. Δεν σπαταλά ποτέ τον
πηλό.άστη και, ιδού, έκανε μια δουλειά στον τροχοί.

ράει αρκετά ώστε να τους απογοητεύσει ως προς αυτό που φαντάζονται είναι η αληθινή
μας θέση. Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε πιο πάνω από αυτούς· δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο μαζί τους, δεν είμαστε σαν κι αυτούς.
Τα σπίτια που ζούμε είναι ευάερα και μεγάλα και δεν καταλαβαίνουν την ανάγκη προστασίας από τον ήλιο. Τα φαγητά που τρώμε είναι άφθονα και καλά, και φαίνονται πολυτελή,
γιατί ζουν με ρύζι και κάρι λαχανικών, με κόστος δύο πένες για κάθε ημέρα. Οι τοίχοι μας
μπορεί να είναι γυμνοί, αλλά είναι καθαροί και τα κείμενα που προαναφέραμε δεν σχίζονται στις γωνίες· έτσι, ό, τι και να λέμε, είμαστε πλούσιοι.
Το να ταυτιστούμε με τους ανθρώπους που έχουμε έρθει να κερδίσουμε είναι ο στόχος
πολλών από εμάς τους ιεραπόστολους, αλλά η δυσκολία είναι πάντα η ίδια - το κλίμα και
τα έθιμα είναι εναντίον του πώς μπορούμε να το κάνουμε; Ο Τζορτζ Μπόουεν15 παράτησε
στην αγγλική ζωή και έγινε ένας αληθινός Ινδός, όσο μπορούσε, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν
μπόρεσε να προχωρήσει μέχρι το τέρμα.
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George H. Bowen (30 Απριλίουl 1816 στο Middlebury, Βερμόντ– 5 Φεβρουαρίου1888 Βομβάη, Ινδία ) ήταν Αμερικάνος ιεραπόστολος, δημοσιογράφος, γλωσσολόγος και μεταφραστής την Ινδία. Ήταν γνωστός ως ο «Λευκός
Άγιος της Ινδίας» γιατί έμοιαζε στους τρόπους και στην ενδυμασία με τους Ινδουιστές Αγίους Άνδρες.
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Ανεξάρτητα από το πόσο μακριά μπορείτε να πάτε, υπάρχει πάντα μια απόσταση που δεν
μπορείτε να καλύψετε - μπορεί να είναι μερικές γιάρδες ή ίντσες, αλλά πάντα υπάρχει αυτό
το θανατηφόρο κενό. Φαινόμαστε ότι είμαστε αναμφισβήτητα πιο πάνω, πολύ πιο πάνω
απ΄ αυτούς σε όλα, αλλά θέλουμε να φτάσουμε στο χαμηλότερο βήμα προς τα κάτω, αρκετά χαμηλά για να σηκώσουμε τις χαμένες ψυχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Επικοινωνίες
«Είναι πολύ ευχάριστο όταν βρίσκεσαι στην Αγγλία, και βλέπεις τις ψυχές να σώζονται, και
βλέπεις κάποιος να καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλός, και βλέπεις τη δύναμη του Ευαγγελίου να φέρνει νέα ζωή και νέα χαρά και αγνότητα στις καρδιές. Αλλά είναι ακόμα πιο λαμπρό ανάμεσα στους ειδωλολάτρες να βλέπεις τα ίδια πράγματα, να βλέπεις τον Κύριο εκεί
να εργάζεται το δικό του έργο σωτηρίας, και να βλέπει τις ψυχές να νιώθουν ότι είναι αμαρτωλές και τις καρδιές σπασμένες, και να βλέπει εκεί τη νέα ζωή και τη νέα χαρά που βγαίνει
στα πρόσωπα εκείνων που έχουν βρει τον Κύριο Ιησού.»
Αιδέσιμος Μπάρκλει Μπάξτον16, Ιαπωνία
ΠΡΙΝ συγκεντρώσω το υλικό γι’ αυτό το κεφάλαιο, κοίταξα πολύ τη φωτογραφία που βρίσκεται παρακάτω. Όσο περισσότερο την βλέπει κανείς τόσο πιο θλιβερή φαίνεται. Ίσως κάποιος να μπορέσει να διαβάσει σ’ αυτήν όλα όσα ξέρει γι’ αυτήν, όλα όσα έχει κάνει γι’ αυτήν, όλα όσα έχει αποτύχει να κάνει- και αυτό το καθιστά πιο θλιβερό από ό, τι σε άλλα μάτια. Και όμως μπορείς να μη λυπηθείς; Οι γραμμές του Hood αν αντιστραφούν την περιγράφουν – «Όλα αυτά απομένουν από αυτήν Τώρα δεν είναι γυναικεία.»

Εικόνα 7 Ένας ασκητής αφιερωμένος στον Σίβα. Ο Σίβα αντιπροσωπεύει τη αυστηρότερη πλευρά του Ινδουισμού, τις Δυνάμεις της Φύσης που καταστρέφει. Αλλά καθώς όλα τα πράγματα που αποσυντίθενται επανενώνονται σε κάποια άλλη
μορφή, οι δύο Δυνάμεις, Καταστροφή και Ανασυγκρότηση, ήταν ενωμένες στη σκέψη των παλαιών Ινδουιστών, και ο Σίβα
αντιπροσωπεύει τη διπλή Εξουσία. Η Σιβαϊτική μορφή του Ινδουισμού είναι παλαιότερη από τη Βισναϊβική και είναι περισσότερο εξαπλωμένη στην Ινδία. Λέγεται ότι υπάρχουν 30.000.000 σύμβολα του θεού Σίβα διασκορπίστηκε γύρω από
τη γη. Οι Σιβαΐτες αναγνωρίζονται αμέσως από το σήμα του, δηλαδή τις λευκές στάχτες στα μέτωπά τους, και μερικές
φορές στο στήθος και τα χέρια, και συχνά ένα κολιέ από μούρα.

Την ημέρα που τραβήξαμε τη φωτογραφία αυτή επέστρεφε από την πρωινή λατρεία της
στο ιερό. Είχε χύσει την σπονδή της πάνω από το είδωλο, περπάτησε γύρω-γύρω,
16

Barclay Baxton Άγγλος Ιεραπόστολος που είχε φιλοξενήσει την Έιμι Καρμάικελ στην Ιαπωνία. Δες
το βιβλίο με τη βιογραφία της.
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προσκύνησε ξαπλώνοντας μπρούμυτα μπροστά του, απάγγειλε τις προσευχές που είχε μάθει απ’ έξω, και τώρα πήγαινε για στο σπίτι της.
Είχαμε πάει στο χωριό της για να τραβήξουμε φωτογραφίες και μόλις είχαμε βγάλει φωτογραφία την πρωινή κίνηση του δρόμου. Το πλήθος μας ακολούθησε, πρόθυμο να δει περισσότερα από τι μπορούσε να κάνει το κουτί με το οποίο φτιάχνουν εικόνες· και αυτή, φοβούμενη το μολυντικό άγγιγμα των ανάμεικτων καστών που υπήρχε στο δρόμο, είχε ανέβει σε
μια γρανιτένια πλάκα στο πλάι του δρόμου, και περίμενε μέχρι να περάσουμε.
Εκεί την είδαμε και εκεί την πήραμε φωτογραφία, γιατί, για έκπληξή μας, δεν έφερε αντίρρηση, και τώρα είναι εδώ, για να δείξει με όλη τη δύναμη της αλήθειας πόσο μακριά από το
ιδεώδες μπορεί να είναι το πραγματικό. Την κοιτάξαμε καθώς την κοιτάζω τώρα, απογυμνωμένη από όλα όσα ο Θεός την ήθελε να την έχει όταν την έκανε, βαθιά στο χαμηλότερο
βόρβορο της πιο χαμηλής μορφής ειδωλολατρίας, μια γυναίκα λατρευτής του Σίβα. Είχε
πάει στο Μπεναρές και είχε λουστεί τον ιερό Γάγγη, και ως εκ τούτου είναι ιερή πέρα από
κάθε αμφιβολία. Αυτή δεν έχει χώρο για καμία αίσθηση της ανάγκης του Χριστού. Μας λυπάται για την άγνοιά μας όταν της μιλάμε. Δεν είναι λάτρης; Δεν έχει πάει στα Μπεναρές;
Συχνά, πολύ συχνά τη συναντάμε στα σπίτια της υψηλής κάστας του τόπου, όπου αυτή είναι πάντα μια τιμημένη καλεσμένη λόγω της υπέροχης αγιότητάς της. Αυτή παρακολουθεί
με πολλή προσοχή, μήπως κάποιο από τα νεότερα μέλη του νοικοκυριού έχει την κλίση για
να μας ακούσει.
Ένας από τους συγγενείς της είναι ένας δικηγόρος που μορφώθηκε στην Αγγλία, ένας πικρός αλλά κρυμμένος εχθρός, ο οποίος προ πολλού προκάλεσε τέτοιες αντιδράσεις που
μας προειδοποίησαν να μην πλησιάσουμε σ’ αυτό το μέρος. Μίσθωσαν άντρες «για να πέσουν πάνω μας και να μας χτυπήσουν.» Και αυτό επειδή ένα κορίτσι, που ήταν γνωστή του,
διάβασε τη Βίβλο της ανοιχτά, αντί κρυφά όπως είχε κάνει στο παρελθόν. Συνέδεσε αυτήν

Εικόνα 8 Δρόμος στο χωριό Κόκκινη Λίμνη. Μια συνηθισμένη τυπική σκηνή του χωριού, εκτός από του ότι υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι από το συνηθισμένο μπροστά από το
«κουτί που τραβάει εικόνες». Ο μόνος τρόπος για να κρατήσει κανείς μακριά το πλήθος ήταν να τους δείξουμε κάτι άλλο: αυτό εξηγεί την ομάδα στις πέτρες στο πλάι
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την ενέργεια από την πλευρά της με μια επίσκεψη που είχαμε κάνει στο σπίτι, και έτσι αυτός, παρακίνησε ορισμένους από τους πιο χαμερπείς ανθρώπους να κάνουν αυτό το πράγμα. Παρ’ όλα αυτά πήγαμε, καθώς είχαμε κάποια δουλειά που είχαμε υποσχεθεί να κάνουμε, και είδαμε τον γέρο να κάθεται στη βεράντα και να διαβάζει την αγγλική του εφημερίδα με τον πιο ειρηνικό τρόπο. Φάνηκε να εκπλήσσεται καθώς μας είδε και περάσαμε με
λέγοντας του σαλάμ: δεν είδαμε κανέναν από τους μπράβους του, και επιστρέψαμε με ολόκληρα τα οστά μας, προς ανακούφιση της κοινότητας γενικά. Μόνο που θυμάμαι ότι μια
που ήταν μέλος της ομάδας μας είχε υπερβολικά απογοητευτεί: «Νόμιζα, ότι ίσως, θα γινόσασταν μάρτυρες», μας είπε.
Και έτσι συνειδητοποιούμε, τόσο συχνά στην Ινδία, τη δύναμη και των δύο άκρων· το ένα
με όλη τη δύναμη της εκπαίδευσής, και το άλλο με όλη τη δύναμη της δεισιδαιμονίας, και
τα δύο ενώθηκαν το ένα με το άλλο για να αποκρούσουν τον ερχομό του Σωτήρα που και
τα δύο χρειάζονται εξίσου.
Καθώς βλέπει κανείς τη φωτογραφία, δεν βοηθά την προσπάθεια να καταλάβουμε την απόλυτη απελπισία, από κάθε ανθρώπινη άποψη, του να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάποιον, για παράδειγμα, ακόμη και στο να ενδιαφερθεί να σκεφτεί τον Χριστό; Υπάρχει,
πέρα και πάνω από τη φυσική απάθεια που είναι κοινή σε όλους, ένα τεράστιο φράγμα
συσσωρευμένης «αξίας» που κερδίζεται από προσκυνήματα, αυστηρότητα στη ζωή και
θρησκευτικές εορτές, και η ψυχή είναι απόλυτα ικανοποιημένη και δεν έχει καμία επιθυμία
για τον Θεό. Είναι μόνο αυτή η αυτο-ικανοποίηση που το κάνει τόσο απελπιστικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι με αυτό.
Και όμως τίποτα δεν είναι χωρίς ελπίδα με τον Θεό. «Μην θέτετε όρια στη δύναμή Του»,
είπε ένας Ιάπωνας ιεραπόστολος. Το λέμε ξανά και ξανά στους εαυτούς μας, μπροστά σε
κάποια μεγάλη απελπισία, όπως αυτή η φωτογραφία που έχουμε μπροστά μας: και μερικές
φορές, σαν να μας διαβεβαιώνει ότι έτσι είναι, ο Θεός ανυψώνει κάποια τέτοια ψυχή στο
φως. Μόλις τώρα χαρήκαμε με μια επιστολή από την ανατολική πλευρά της περιοχής, που
μας λέει για την ανάπτυξη στη νέα ζωή κάποιας που πριν λίγο καιρό ήταν μια αφιερωμένη
σε ένα ναό.
Θα λαχταρούσαμε συχνά να Τον βλέπουμε να εργάζεται με τον ίδιο τρόπο όπως εργαζόταν
παλιά, θεραπεύοντας τους άρρωστους με το λόγο της δύναμής Του, ανασταίνοντας τους νεκρούς. Αλλά όταν τον βλέπουμε να παίρνει μία- και μάλιστα μια τέτοια ψυχή! - από τους
ειδωλολάτρες και τώρα αυτή να ευχαριστεί το Άγιο Του Όνομα και να θριαμβεύει στην δοξολογία Του, τότε νιώθουμε ότι πράγματι είναι ένα θαύμα θαυμάτων, και αυτό είναι μεγαλύτερο από ένα θαύμα που έγινε στο σώμα είναι ένα θαύμα που έγινε σε μία ψυχή. Αλλά
τίποτα από αυτά που μπορώ να γράψω δεν μπορεί να σας δείξει το θαύμα που έγινε. Σε
αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν σαν να βλέπεις μια ψυχή να τραβιέται από το χέρι
του Άρχοντα του Σκότους. Κάθε περίπτωση σωτηρίας είναι κάτι το παρόμοιο στην πραγματικότητα, αλλά μερικές φορές, όπως στην περίπτωσή της, όταν ολόκληρο το περιβάλλον της
ψυχής υπήρξε τόσο έντονα υπέρ του κακού και στην πιο επικίνδυνη φάση του, τότε είναι
προφανώς έτσι.
Ίσως θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για περιβάλλον, εννοούμε
«ό,τι υπάρχει.» Μέσα στο «ό,τι υπάρχει» συμπεριλαμβάνονται ορισμένες υπάρξεις που περιγράφονται ως «δυνάμεις» στην επιστολή προς Εφεσίους 6:12. Μερικοί από μας δεν έχουμε συναίσθηση αυτού του κομματιού του περιβάλλοντος μας. Δεν έχουμε κάποια
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συνειδητή επικοινωνία μαζί του, αλλά αυτό υπάρχει. Κάποιοι άλλοι, από την άλλη πλευρά
καταφέρνουν να έχουν μια επικοινωνία, που τους οδηγεί σε μια σίγουρη και απαίσια απώλεια.
Ένα τέτοιο θέμα είναι δύσκολο να το χειριστούμε σε οποιαδήποτε γλώσσα. Δόξα τω Θεώ,
γνωρίζουμε τόσα λίγα για αυτό κι έτσι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό με ακρίβεια. Ούτε θέλουμε να διεισδύσουμε σ’ αυτά τα πράγματα που είναι αόρατα, προσπαθώντας να τους δώσουμε
έναν ακριβή ορισμό· όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ανίερη επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και
δαιμόνων, που στον παλιό καιρό τραβούσε σαν αλεξικέραυνο, την αστραπή της οργής του Θεού.

Εδώ στην Ινδία υπάρχει· συχνά εμείς την αγγίζουμε, όμως όχι στην πραγματικότητα. Δε θα
πηγαίναμε εκεί που γνωρίζουμε ότι θα την βλέπαμε, ακόμη και αν μπορούσαμε· έτσι κι αν
«πέσουμε» πάνω της, πράγμα σπάνιο, δεν τη βλέπουμε ποτέ. Πριν ένα χρόνο την είδα, και
αυτό που είδα με έκανε να καταλάβω, ότι όσο και να προσπαθούσα να το καταλάβω, πόσο
μακριά από κάθε ανθρώπινη επιρροή είναι αυτές οι ψυχές. Τίποτε δεν μπορεί να τις πλησιάσει, τίποτε παρά μόνο η δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
Έτσι κλείνω μ’ αυτή τη ματιά. Να προσευχηθείτε για αυτούς που κάποια αφέγγαρη βραδιά,
δίπλα στο βωμό ενός ναού, τους έρχεται ξαφνικά αυτό που αναζητούσαν, η «κατάληψη,» η
«έμπνευση,» που για πάντα τους ξεχωρίζει ως αυτούς που η επικοινωνία τους πάει πέρα
από την ανθρώπινη γνώση. Δεν έχουν όλοι οι αφιερωμένοι αυτό το απαίσιο βάπτισμα, όμως σ’ αυτό το μέρος της Ινδίας πολλοί το έχουν.
Είχαμε πάει για επίσκεψη σε ένα σπίτι υψηλής κάστας. Οι τοίχοι ήταν σκεπασμένοι με μυθολογικές παραστάσεις, ακόμη και τα παλιά ξύλινα-σκαλίσματα ήταν γεμάτα με ειδωλολατρικά σύμβολα. Οι γυναίκες μας άκουγαν καλά, κάνοντας ερωτήσεις και συζητώντας, μέχρις
ότου μπήκε μια ηλικιωμένη κυρία. Μετά όλες σιώπησαν. Αυτή έκατσε και συζήτησε μαζί
μας. Νομίζαμε ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το θέμα και αρχίσαμε να ψάλλουμε. Αυτή
άκουγε, όπως πάντοτε κάνουν, διέκοπτε μόνο για να πει,
«Αυτό είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια!» Μέχρις ότου τελείως ξαφνικά — κάτι ήρθε πάνω της,
και ξέσπασε σε μια μανία, φωνάζοντας, «Αφήστε με να τραγουδήσω! αφήστε με να τραγουδήσω!» Και μετά τραγούδησε με τέτοιο τρόπο που δεν έχω ξανακούσει κάποιον άλλο να
τραγουδά με τέτοιο τρόπο προηγουμένως— ο πιο άγριος, πιο παράξενος θρήνος για όλη
την ειδωλολατρία, πόσο άχρηστη και ανόητη, τη λύπη της και την αμαρτία της.
Μέχρις αυτό το σημείο την παρακολουθούσα, γιατί το γνώριζα καλά το ποίημα, όμως σύντομα άλλαξε σε άλλες περιοχές γλώσσας και σκέψης που δεν τις είχα ακόμη πλησιάσει .
Εδώ διεγέρθηκε τρελά, και κουνιόταν μπρος και πίσω, φαινόταν να έριχνε τον εαυτό της
στη λύσσα. Όλο και μας πλησίαζε πιο κοντά και πιο κοντά (καθόμαστε δίπλα της στο πάτωμα)· μετά άπλωσε το χέρι της σχηματίζοντας γροθιά, και το έφερε προς το μάτι μου. Σε
απόσταση τρίχας τραβήχτηκε προς τα πίσω, μετά γύρισε να χτυπήσει τη Νίκη· αλλά ο Θεός
τη φύλαξε να μην οπισθοχωρήσει.
Δεν μπορώ να πω τι συνέβη μετά, μόνο η μορφή της φάνηκε να ανοίγει και φαινόταν ότι θα
ορμήσει πάνω μας, όμως κατά κάποιο τρόπο κρατήθηκε πίσω. Δεν τολμούσαμε να κινηθούμε μην τυχόν και τη διεγείρουμε περισσότερο. Εκεί μείναμε καθισμένες, κι εγώ δεν
ξέρω για πόσο, ενώ η γριά γυναίκα γυρνούσε τη γροθιά της πάνω από τα κεφάλια μας, και
μετά βίας δεν χτύπησε τα μάτια μας, ενώ χωρίς διακοπή έλεγε το τραγούδι της μέσα σ’
αυτό το κούφιο μουρμουρητό μέχρις το σημείο να βγει το νεύρο της ψυχής του ακροατή,
σαν να είναι στο άκρο άωτο του τεντώματος. Είχε πια σκοτεινιάσει για καλά την ώρα αυτή·
μόνο το κίτρινο τρεμόσβησμα της φλόγας μιας λάμπας από τον αέρα που φυσούσε έκανε
τα φώτα και τις σκιές να φαίνονται παράξενα γύρω από το μέρος όπου καθόμαστε και μια
αλλόκοτη επίδραση ήρθε πάνω σ’ όλους μας, που σχεδόν μας υπνώτιζε. Δεν χρειαζόμουν
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τους γεμάτο φόβο ψιθύρους γύρω μου για να μου πούνε τι ήταν. Όμως, ω! το ένιωθα, όσο
δεν το ένιωσα ποτέ πριν, ότι αυτές οι αόρατες δυνάμεις είναι πραγματικές, και ήξερα ότι
αυτή η Πραγματικότητα ήταν μαζί μου στο δωμάτιο.
Επιτέλους έπεσε πίσω εξαντλημένη, όλα τα μέλη της τρέμανε. Το γέρικο της κεφάλι χτύπησε στον τοίχο καθώς έπεφτε, αλλά εγώ ήξερα ότι δεν έπρεπε να τη βοηθήσω· θα το θεωρούσε μόλυνση αν την άγγιζα. Όλοι γύρω της είχαν μείνει ακίνητοι από τον τρόμο. Έτσι έπεσε και έμεινε να τρέμει ξαπλωμένη, τα μάτια της που γυάλιζαν ήταν καρφωμένα πάνω
μας· προσπάθησε να μιλήσει αλλά δεν μπορούσε.
Φύγαμε ήσυχα μακριά, και νιώθαμε ότι είχαμε έρθει πολύ κοντά στο θρόνο του Σατανά.
Σκεφτείτε κάποιον που αγαπάτε—όπως έκανα τότε—ή κάποιον με άσπρα μαλλιά όπως και
τα δικά της· όμως το πρόσωπο που σκέφτεσαι έχει ειρήνη πάνω του, και το φως του Θεού
το φωτίζει. Μετά σκεφτείτε όπως την είδαμε στο τέλος—το γέρικο της πρόσωπο ξεσκισμένο
με την λύσσα της κόλασης, και να φωτίζεται από το σκοτάδι της.
Ω, φίλοι, νοιάζεστε αρκετά; Νοιαζόμαστε αρκετά εδώ; Είθε ο Θεός να μας δώσει καρδιές
που να μπορούν να νοιάζονται!
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το θήραμα του Τρομερού
"Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης μάχης. Δεν είμαστε οι ίδιοι που
πολεμούμε, δεχόμαστε απλώς ό, τι έρχεται· αλλά οι Δυνάμεις του Φωτός πολεμούν ενάντια
στις Δυνάμεις του Σκότους, και σίγουρα θα επικρατήσουν. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται, αλλά
οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ακόμη ότι είναι το Πνεύμα. "
Hester Needham17, Σουμάτρα.
Η αγαπημένη μέθοδος του διαβόλου τώρα τελευταία ήταν να μετακινεί τους ενδιαφερόμενους σε μακρινά μέρη. Είχαμε αρκετούς που φαινόταν πολύ κοντά στη Βασιλεία. Τότε ξαφνικά εξαφανίστηκαν.
Ήταν η Στεφανία, από το χωριό του ναού. Συνήθιζε να ακούει στη σκιά της πόρτας ενώ καθόμασταν στην εξωτερική βεράντα. Τότε έγινε πιο τολμηρή και ανοιχτά ζήτησε να δει τη
Χρυσή και να μιλήσει μαζί της. Μια μέρα, απροσδόκητα, η Χρυσή οδηγήθηκε στο Χωριό της
Κόκκινης Λίμνης και προς έκπληξή της βρήκε τη Στεφανία εκεί. Είχε αποσταλεί από το Χωριό του Ναού, και ήταν τώρα με κάποιους άλλους συγγενείς, υπό ακόμη πιο αυστηρή
φρουρά. Αλλά ο Θεός οδήγησε τη Χρυσή, εν αγνοία τους, να πάει κατευθείαν στο σπίτι όπου ήταν. Έτσι άκουσε ξανά.
Την επόμενη φορά που πήγε η Χρυσή, δεν μπορούσε να τη δει μόνη της, αλλά κατά κάποιον τρόπο η Στεφανία την έκανε να καταλάβει ότι αν πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο δέντρο κοντά στο λουτρό των γυναικών, σε μια συγκεκριμένη ώρα την επόμενη εβδομάδα, θα
προσπαθούσε να τη συναντήσει εκεί. Η Χρυσή πήγε και συναντήθηκαν. Η Στεφανία της είπε
ότι τα πίστευε όλα, αλλά δεν μπορούσε τότε να αντιμετωπίσει το σπάσιμο της Κάστας και
να καταστρέψει το όνομα της οικογένειάς της. Ήταν καλοί μαζί της, πώς θα μπορούσε να
τους ντροπιάσει; Ωστόσο, ήθελε με ανυπομονησία να συνεχίσει να ακούει, και νιώσαμε ότι
αν το έκανε, η αγάπη του Θεού θα κερδίσει. Έτσι ήμασταν γεμάτοι ελπίδα.
Την επόμενη φορά που πήγε η Χρυσή δεν μπορούσε να βρει κανένα ίχνος. Δεν μπόρεσε
ξανά την έχει δει. Υπάρχει η φήμη ότι την μετέφεραν μετά τα βουνά, εκατοντάδες μίλια μακριά.
Σε ένα άλλο χωριό ένα λαμπερό, έξυπνο αγόρι δεκαεπτά χρονών μας άκουσε μια μέρα όταν
εμείς διδάσκαμε τις γυναίκες, και, ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ, και υπερασπίστηκε ανοιχτά το
Ευαγγέλιο όταν οι πρεσβύτεροι του χωριού επιτέθηκαν σ’ αυτό. Μετά από μερικές εβδομάδες πήρε θάρρος για να έρθει και να δει τον Ίγουερ. Ήταν ένα πολύ έξυπνο αγόρι, γνωστό
σε όλη την ύπαιθρο, γιατί είχε σπουδάσει κλασικά Ταμίλ, και επίσης λόγω της σύνδεσής του
με έναν από τους κύριους ναούς της περιοχής.
Ένα δεκαπενθήμερο μετά την επίσκεψή του εδώ, η ομάδα μας πήγε στο χωριό του. Ακούσαμε ότι παντρεύτηκε και έφυγε, αλλά κανείς δεν θα έλεγε που πήγε . Οι συγγενείς πρέπει
να είχαν ακούσει για τον ερχομό του σε εμάς (φυσικά του ζητήθηκε να τους πει), και αυτοί
βιάστηκαν και μέσω του γάμου τον έστειλαν μακριά. Τώρα γύρισαν ένα άλλο κλειδί, και τον
κλείδωσαν στον Ινδουισμό.
Στο Χωριό του Ανέμου μια νεαρή κοπέλα έγινε γνωστή ως ερευνήτρια. Γι’ αυτήν η Κάστα
της, διέδωσε ένα μήνυμα από χωριό σε χωριό όπου υπήρχαν τα μέλη της, και όλοι αυτοί οι
Hester Needham Το 1889, η ιεραποστολή RMG sent έστειλε την . Hester Needham που ξεκίνησε έργο με κορίτσια και γυναίκες και αργότερα ίδρυσε την πρώτη ομάδα διακονισσών Batak. Αργότερα ήρθαν άλλες ιεραπόστολοι στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
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συγγενείς και οι συνδέσεις συνασπίστηκαν γρήγορα για να την εμποδίσουν να ακούσει περισσότερο. Όταν πήγαμε να τη δούμε, εμείς κάπου αλλού (όπου πάντα μιλούσαν για μας
ελεύθερα και μας προσκαλούσαν να πάμε) , βρήκαμε ότι πριν λίγες μέρες βρισκόταν εκεί,
αλλά ότι είχε αποσταλεί κάπου αλλού. Για εβδομάδες την πετούσαν από το ένα μέρος στο
άλλο· τότε την εντοπίσαμε και τη βρήκαμε. Αλλά ήταν πολύ φοβισμένη, και δεν τολμούσε
να δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον για εμάς. Έτσι συμβαίνει συχνά. Ακριβώς στο σημείο
όπου η ψυχή είναι τόσο λεπτή που το ελαφρύτερο άγγιγμα την επηρεάζει, κάτι, κάποιος,
την σπρώχνει σκληρά, και τρέμει μια στιγμή, τότε πέφτει - στη λάθος πλευρά.
Ο λόγος για όλο αυτό το ξεσήκωμα της αντίθεσης στο ευαγγέλιο είναι, ότι διασκορπισμένοι
στα πέντε χιλιάδες τετραγωνικά μίλια που ονομάζουμε το χωράφι μας, εδώ και εκεί αρχίζουν οι σπόροι να αυξάνουν. Μερικοί από αυτούς που σπέρνουν τον λόγο βρίσκονται στην
Αγγλία τώρα και κάποιοι στον παράδεισο— όπου αυτοί που σπείρανε και οι θεριστές, Άγγλοι και Ταμίλ, χαίρονται μαζί! Αυτά γίνονται γνωστά παντού, γιατί οι ειδήσεις εξαπλώνονται από πόλη σε πόλη, και στη συνέχεια προς τα χωριά, και το αποτέλεσμα είναι η αντίθεση. Μερικές φορές το μικρό κομμάτι του εδάφους που φαινόταν τόσο ελπιδοφόρο ποδοπατείται, και τα νεαρά φυτά σκοτώνονται· μερικές φορές φαίνεται να ριζώνουν Όταν πηγαίνουμε στον Δάσκαλό μας και το λέμε· Εκείνος το εξηγεί: «Ένας εχθρός το έκανε αυτό».
Αλλά το μέτρο της δραστηριότητας του εχθρού είναι σε άμεση αναλογία με το μέτρο της εργασίας του Θεού, εμείς το παίρνουμε ως ένδειξη ενθάρρυνσης, όσο κι αν προσπαθεί να την
εμποδίσει ο εχθρός. Ο Σατανάς δεν θα ενδιαφερθεί να πολεμήσετε αν δεν δει τίποτα που
να αξίζει να επιτεθεί· δεν φαίνεται να δίνει προσοχή στην εξάπλωση μιας εγκεφαλικής γνώσης του Δόγματος, ή ακόμα και μιας εγκάρδιας εκτίμησή του. Συχνά ακούμε τους ανθρώπους να λένε πόσο εξαιρετικό είναι και πώς ποτέ δεν λατρεύουν τώρα τα είδωλα, αλλά
μόνο τον αληθινό Θεό· και ακόμη και μια ειδωλολάτρισσα μητέρα θα κάνει το παιδί της να
επαναλάβει τα βιβλικά κείμενά του σε εσάς και ένας πατέρας θα σας πει πώς λέει ιστορίες
της Βίβλου στα παιδιά του· και αν είστε αρκετά καινούργιοι στο έργο το γράφετε στο περιοδικό της ιεραποστολής αυτό στην πατρίδα τότε θα ακουστεί σαν μια μεταστροφή. Όλα αυτά
συμβαίνουν τον περισσότερο καιρό ειρηνικά, δεν υπάρχει η παραμικρή αναταραχή, έως ότου συμβεί κάτι να δείξει στους ανθρώπους ότι το δόγμα δεν είναι απλώς ένα «πιστεύω»,
αλλά περιέχει μια ζωντανή Δύναμη. Και τότε, και μόνον τότε, υπάρχει αντίθεση.

Αυτή η αντίθεση είναι αρκετά ισχυρή στην περίπτωση ενός αγοριού ή ενός νεαρού άνδρα
(οι μεγαλύτεροι άνδρες και γυναίκες στις κάστες σπάνια «αλλάζουν τη θρησκεία τους» σε
αυτό το μέρος του Νότου της Ινδίας), αλλά αν το θέμα αφορά ένα κορίτσι, η Κάστα αγγίζεται στο πιο ευαίσθητο σημείο, και το συναίσθημα είναι απλά έντονο. Οι άνθρωποι και οι
δαίμονες φαίνεται να συνωμοτούν για να κρατήσουν την ψυχή στη λαβή του Τρομερού.
Υπάρχει μια νεαρή κοπέλα στο Χωριό της Λίμνης του Έρωτα της οποίας την καρδιά άνοιξε ο
Κύριος πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι ένα ευγενές, συνεσταλμένο κορίτσι και αφοσιωμένο στη μητέρα της. «Είναι σωστό να σπάσω την καρδιά της μητέρας μου; » μας ρώτησε
θλιμμένη· προσπαθούσαμε να την πείσουμε να κερδίσει τη μητέρα της, αλλά η μητέρα ήταν απλά εξοργισμένη. Τη στιγμή που αυτή κατάλαβε ότι η κόρη της ήθελε να ακολουθήσει
τον Ιησού ή να «ενταχθεί στον δρόμο» όπως το εξέφραζε, μάζεψε τα βιβλία του κοριτσιού
και τα έκαψε, και της απαγόρευσε να αναφέρει ποτέ το θέμα· και πήγαινε γύρω στα χωριά
προσπαθώντας να σταματήσει το έργο μας.

26
Επιτέλους τα πράγματα ήρθαν σε κρίση. Είπανε στο κορίτσι να κάνει ό, τι ένιωθε ότι θα ήταν αμαρτία εναντίον του Θεού. Αρνήθηκε. Δοκίμασαν δύναμη, καθαρή ωμή δύναμη. Ετοίμασε τον εαυτό της για το άλμα στο σκοτάδι, και προσπάθησε να ξεφύγει να έρθει σε εμάς.
Αλλά στη σκοτεινή νύχτα έχασε το δρόμο και έπρεπε να τρέξει πίσω στο σπίτι της. Το επόμενο πρωί στο χωριό, ο ιερέας του χωριού διέδωσε μια ιστορία για το ότι ο θεός του είχε
εμφανιστεί, του είπε για την προσπάθειά της να ξεφύγει, και ότι θα προσπαθούσε ξανά δύο
φορές, «αλλά κάθε φορά εγώ θα σταθώ στο δρόμο και θα την γυρίσω πίσω», είπε.
Αυτό φυσικά εξέπληξε το κορίτσι. «Είναι ο θεός του ισχυρότερος από τον Ιησού;» ρώτησε
μέσα σε πραγματική αμηχανία. Της είπαμε ότι πιστεύαμε ότι η ιστορία ήταν επινοημένη για
να την τρομάξει· ο ιερέας την είχε δει και τα υπόλοιπα τα επινόησε. Αλλά δύο φορές από
τότε, οδηγημένη από τον τρομερό κίνδυνο, αυτό το κορίτσι προσπαθούσε να φτάσει σε μας
και κάθε φορά την γύρισαν πίσω. Και τώρα φυλάσσεται με αυστηρή φρουρά, καθώς η αποφασιστικότητα της να είναι Χριστιανή είναι γνωστή σε όλους.
Μήπως λέτε, «Πες της να μείνει στο σπίτι και να το αντέξει υπομονετικά»; Της το λέμε έτσι,
όταν μπορούμε να την δούμε, αλλά προσθέτουμε, «έως ότου ο Θεός κάνει έναν τρόπο διαφυγής»· και αν ήξερες όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για ένα ινδουιστικό σπίτι, και τι μπορεί
να συμβεί μέσα σε αυτό, δεν θα το έλεγες διαφορετικά.
Αλλά αν υποθέσεις ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να φοβηθείς από μια αρνητική δυσκολία, έχεις ποτέ προσπαθήσει να σκεφτείς να άλλαζες θέση σου με ένα αυτό το κορίτσι;
Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο αδύνατο είναι για ένα τέτοιο κορίτσι να μεγαλώσει; Η απλή χάρη
που χρειάζεται για να συνεχίσει, κινδυνεύει να μαραθεί όταν έχει αποκοπεί η βοήθεια κάθε
είδους, και αρχικά η ψυχή, δεν είναι αρκετά βαθιά ριζωμένη στο Θεό. Τα φυτά, ακόμη και
όταν έχουν ζωή, χρειάζονται νερό και ηλιοφάνεια και αέρα. Τα μωρά χρειάζονται γάλα.
Το βρίσκεις αρκετά δύσκολο να αναπτυχθείς, αν μπορεί κανείς να κρίνει από τα συνεχή παράπονα για «αδυναμία», και όμως περιβάλλεσαι από κάθε δυνατή βοήθεια στην ανάπτυξη. Έχεις ολόκληρη τη Βίβλο, όχι μόνο ένα απόσπασμα της· και μπορείς να διαβάσεις και να
κατανοήσεις τουλάχιστον τα περισσότερα. Έχεις πάρα πολλά καλά βιβλία, υμνολόγια και
πνευματικά άρθρα· έχεις κηρύγματα κάθε εβδομάδα, πολλές συναντήσεις για οικοδόμηση
και ίσως ένα ετήσιο Συνέδριο. Τώρα αφαιρέστε όλα αυτά. Κλείστε τη Βίβλο σας και ξεχάστε
εντελώς σαν να μην γνωρίζετε ό, τι έχετε διαβάσει ή ακούσει ποτέ, εκτός από τα κύρια γεγονότα του Ευαγγελίου. Ξεχάστε όλους αυτούς τους δυνατούς στίχους, όλους αυτούς τους
όμορφους ύμνους, όλα αυτά τα εμπνευσμένα κηρύγματα. Ομοίως, φυσικά, ξεχάστε εντελώς όλες τις σχέσεις αγάπης του Θεού με τον εαυτό σας και με τους άλλους – μια Ινδουίστρια δεν έχει τέτοιες αναμνήσεις για να την βοηθήσουν. Τότε πηγαίνετε και ζήστε στο κρησφύγετο του διαβόλου και αναπτύξτε την αγιότητα. Η αλήθεια είναι, ακόμη και εσύ θα το
δυσκολευόσουν· αλλά η περίπτωση αυτού του κοριτσιού που είναι ινδουίστρια είναι χειρότερη από αυτό, ένα εκατομμύριο φορές χειρότερη. Σκεφτείτε τη ζωή, και στη συνέχεια, αν
μπορείτε, πείτε της ότι πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιημένη με αυτήν, ότι είναι το θέλημα
του Θεού. Δεν θα μπορούσες να της πεις ότι είναι θέλημά Του! Είναι το θέλημα του Τρομερού, που κρατά το θήραμά του, και θα προτιμούσε να το ξεσχίσει κάνοντας το κομμάτια
παρά να το αφήσει ποτέ.
Συχνά μας ζητείται να πούμε τις ιστορίες αυτών που έχουν μεταστραφεί· και σίγουρα θα ενθουσιάσουν, γιατί ο τρόπος διαφυγής που ανοίγει ο Θεός μερικές φορές είναι, όπως του
Πέτρου από τη φυλακή, θαυματουργός· και η αλήθεια είναι πιο παράξενη από τη μυθοπλασία και πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Όμως εμείς που εργαζόμαστε στη φωλιά του Τρομερού,
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και ξέρουμε πώς παλεύει για να πάρει πίσω το θήραμά του, ακόμη και μετά την απόδρασή
του, φοβόμαστε να πούμε πάρα πολύ αυτές τις ιστορίες και πιστεύουμε ότι η σιωπή είναι
ασφαλέστερη και, όσο παράξενη μπορεί να φαίνεται σε μερικούς, γιατί προς το παρόν δοξάζει τον Θεό.
Γιατί έχει παρατηρηθεί μια συγκεκριμένη σύνδεση μεταξύ δημοσιότητας και κινδύνου. Και
μάθαμε από την εμπειρία να φοβόμαστε οποιαδήποτε προσπάθεια φωτογράφησης πνευματικών φρούτων. Ο αρχαίος Έλληνας καλλιτέχνης έστρεφε το πρόσωπο που έμενε πάρα
πολύ προς αυτόν για να το ζωγραφίσει· και ότι το πρόσωπο που είχε στραφεί είχε δύναμη
σε αυτό, λένε, για να αγγίξει τις καρδιές. Στρέφουμε αυτά τα πρόσωπα μακριά από εσάς.
Είθε το ίδιο το γεγονός ότι κάνουμε αυτή τη στροφή, να διδάσκει μερικούς στην πατρίδα να
συνειδητοποιήσουν πόσο περισσότερα βρίσκονται σε καθένα από αυτά από ό, τι μπορούμε
να πούμε, πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη να προσευχηθούμε ώστε ο καθένας να μπορεί να
διατηρηθεί ασφαλής. Τα ονόματα του ενός και του άλλου είναι γνωστά, επειδή έρχονται με
τα γράμματα τόσο συχνά που δεν μπορούσα να τα διαγράψω χωρίς να αλλάξω το χαρακτήρα του συνόλου. Αυτοί είναι μέρος της ίδιας της ζωής.
Όμως, ακόμη και όταν μια προσωρινή αναφορά μπορεί να σημαίνει κίνδυνο, εκτός αν υπάρχει μια αντίθετη επίδραση της πραγματικής προσευχής που θα τους προστατεύει, σας
ζητάμε να προσευχηθείτε ώστε η τρυφερή προστασία του Θεού να τυλίξει γύρω από το
κάθε ένα από αυτά· και όταν συναντηθούμε εκεί όπου καμία αμαρτία δεν μπορεί να εισχωρήσει στην αφήγηση, και καμία ζημιά δεν μπορεί να την ακολουθήσει, αυτοί θα σας πουν
τις ιστορίες τους οι ίδιοι, και ο Θεός θα σας δώσει το μερίδιό σας στη χαρά, σύντροφοι με
προσευχή στην πατρίδα! Αλλά ας το τονίσουμε τώρα - προσευχηθείτε, ω, προσευχηθείτε
για αυτούς που έχουν πιστέψει! Προσευχηθείτε για να μεγαλώσουν στον Χριστό. Προσευχηθείτε για να δει το αποτέλεσμα του έργου από την ταλαιπωρία της ψυχής Του, και να είναι ικανοποιημένος με καθένα από αυτούς. Και προσευχηθείτε ώστε να μπούμε σε αυτήν
την ταλαιπωρία της ψυχής μαζί Του. Τίποτα λιγότερο δεν είναι καλό. Τα πνευματικά παιδιά
σημαίνουν ταλαιπωρία της ψυχής - πνευματική αγωνία. Αναρωτιέμαι ποιοι από αυτός που
το διαβάζουν θα καταλάβουν τι εννοώ. Νομίζω ότι κάποιοι θα το κάνουν· οπότε το γράφω·
είναι σοβαρό να βρεθείς προσευχόμενος που δεν ξέρει ανακούφιση μέχρι να γεννηθεί η
ψυχή για την οποία νοιώθεις το βάρος. Δεν είναι λιγότερο σοβαρό το μετά, δηλαδή μέχρις
ότου ο Χριστός να σχηματιστεί σ’ αυτούς. Οι άνθρωποι που μεταστρέφονται είναι μια υπεύθυνη χαρά.
Και τώρα σας έχουμε πει λίγα από αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν μέρες που δεν φαίνεται να γίνεται τίποτα, και πάλι υπάρχουν ημέρες που ο Τρομερός φαίνεται σχεδόν ορατός,
καθώς μαζεύει τη δύναμή του, και ξεσχίζει και χτυπά το θήραμά του. Και έτσι είναι αλήθεια
ότι πρέπει να κάνουμε έναν ξεχωριστό αγώνα για κάθε ψυχή. Αλλά μια άλλη άποψη της υπόθεσης είναι για εμάς πολλές φορές μια δύναμη. «Δεν είμαστε οι ίδιοι που πολεμούμε,
αλλά οι Δυνάμεις του Φωτός πολεμούν ενάντια στις Δυνάμεις του Σκότους» και η έλευση
της νίκης είναι μόνο θέμα χρόνου. «Θα παρθεί το θήραμα από τον Ισχυρό ή θα απελευθερωθούν οι αιχμάλωτοι του Τρομερού; Αλλά λέει ο Κύριος, «Και του πολεμιστή τα λάφυρα
μπορούνε να παρθούν, κι ενός τυράννου οι αιχμάλωτοι ν’ απελευθερωθούν» 18
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Λείπει ο σκοπός
«Αν μπορούσες να ξέρεις μόνο τι νιώθει κανείς όταν βρίσκει τον εαυτό του … σε ένα μέρος
όπου η ελάχιστη ακτίνα του Ευαγγελίου δεν έχει διεισδύσει! Αν αυτοί οι φίλοι που κατηγορούν. . . θα μπορούσαν να δούνε από μακριά αυτό που βλέπουμε και να νιώθουμε ότι αυτοί που λυτρώθηκαν από τον Χριστό πρέπει να είναι τόσο πίσω στην αφοσίωση και ξέρουν
τόσο λίγα για το πνεύμα της αυτοθυσίας. Θα ντρεπόταν για τους δισταγμούς που μας εμποδίζουν. . . . Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν ήταν μεσολάβησε για τον κόσμο από τη δόξα που ο
Ιησούς το έσωσε. Έδωσε τον εαυτό του. Οι προσευχές για τον ευαγγελισμό του κόσμου δεν
είναι παρά μια πικρή ειρωνεία όσο καιρό δίνουμε μόνο τα περισσεύματα μας και αποτραβιόμαστε από του να θυσιάσουμε τους εαυτούς μας.»
M. François Coillard19, Αφρική.
«Κάποιος πρέπει να πάει, και αν κανείς άλλος δεν θα πάει, αυτός που ακούει την κλήση
πρέπει να πάει. Ακούω το κάλεσμα, γιατί πράγματι ο Θεός το έφερε μπροστά μου από παντού και πρέπει να φύγω.»
Rev. Henry Watson Fox20, Ινδία.

Τα τύμπανα χτυπούσαν συνεχώς όλη τη νύχτα, και το σκοτάδι γύρω μου με ανατρίχιαζε σαν
ένα ζωντανό, αίσθημα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έτσι έμεινα άγρυπνη και ξαπλωμένη και
κοίταζα· και το είδα, όπως φαινόταν, αυτό:
Σαν να στεκόμουν σε ένα χορταριασμένο λιβάδι, και στα πόδια μου άνοιγε ξεκάθαρα ένας
γκρεμός σε άπειρο βάθος. Κοίταξα, αλλά δεν είδα κανένα πάτο· μόνο σχήματα σύννεφων,
μαύρα και περιτριγυρισμένα, και τεράστια κενά τυλιγμένα σε σκιές, και αβυθομέτρητα
βάθη. Τραβήχτηκα προς τα πίσω ζαλισμένη από το βάθος.
Στη συνέχεια, είδα μορφές ανθρώπων να κινούνται σε μια γραμμή κατά μήκος του γρασιδιού. Προχωρούσαν προς την άκρη του γκρεμού. Υπήρχε μια γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά της και ένα άλλο μικρό παιδί που κρατούσε το φόρεμά της. Ήταν στην άκρη. Τότε
είδα ότι ήταν τυφλή. Σήκωσε το πόδι της για το επόμενο βήμα. . . και ήταν στον αέρα. Είχε
τελειώσει, και τα παιδιά μαζί της. Ω, η κραυγή καθώς έπεφταν!
Τότε είδα περισσότερα ρεύματα ανθρώπων να ρέουν από όλες τις περιοχές. Όλοι ήταν τυφλοί, τελείως τυφλοί· όλοι προχωρούσαν κατ’ ευθεία προς την άκρη του γκρεμού. Υπήρχαν
κραυγές καθώς ξαφνικά καταλάβαιναν τον εαυτό τους να πέφτει, και τα χέρια τους να κουνιούνται απελπισμένα, να πιάνουν, να κρατούν άδειο αέρα. Αλλά μερικοί πέρασαν ήσυχα
και έπεσαν χωρίς ήχο.
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François Coillard (17 Ιουλίου 1834 στην Asnières-les-Bourges, Cher, Γαλλία– 27 Μαΐου1904
στοLealui, Barotseland, Ναμίμπια) ήταν Γάλλος ιεραπόστολος που εργάστηκε για την Ιεραποστολική οργάνωση
Ευαγγελική Ιεραποστολή Παρισιού Paris Evangelical Missionary Society στη Νότιο Αφρική.
20 Henry Watson Fox (1817–1848), Ιεραπόστολος στην Ινδία , γεννήθηκε στο Westoe Το 1841 απεστάλη ως ιεραπόστολος της ιεραποστολής της Εκκλησίας της Αγγλίας στο Μαντράς ανάμεσα στους Τελούγκου. Η σύζυγος του
πέθανε στην Ινδία. Ο ίδιος επέστρεψε στην Αγγλία λόγω υγείας όπου πέθανε το 1848. Το 1846 έγραψε ένα μικρό βιβλίο με τίτλο Κεφάλαια για τις Ιεραποστολές στη Νότιο Ινδία ('Chapters on Missions in South India,') που
εκδόθηκε λίγους μήνες μετά το θάνατο του, και δίνει περιγραφή της ιεραποστολικής ζωής στην Ινδία, και παρατηρήσεις για τους Ινδουιστές.
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Τότε αναρωτήθηκα, και θαύμαζα με αγωνία, γιατί κανείς δεν τους σταμάτησε στην άκρη.
Δεν μπορούσα. Είχα κολλήσει στο έδαφος και δεν μπορούσα να φωνάξω· αν και τεντώθηκα
και δοκίμασα, έβγαινε μόνο ένας ψίθυρος.
Τότε είδα ότι κατά μήκος της άκρης του γκρεμού υπήρχαν φύλακες σε διαστήματα. Αλλά τα
διαστήματα ήταν πάρα πολύ μεγάλα· υπήρχαν μεγάλα κενά μεταξύ τους, χωρίς φύλακες.
Και πάνω από αυτά τα κενά οι άνθρωποι έπεφταν στην τύφλωσή τους, χωρίς σχεδόν καμιά
προειδοποίηση· και το πράσινο γρασίδι μου φαινόταν κοκκινωπό, και το χάσμα άνοιγε σαν
το στόμα της κόλασης.
Τότε είδα, σαν μια μικρή εικόνα της ειρήνης, μια ομάδα ανθρώπων κάτω από μερικά δέντρα, με την πλάτη τους στραμμένη προς το χάσμα. Έφτιαχναν αλυσίδες με μαργαρίτες.
Μερικές φορές, όταν το ούρλιασμα μιας στριγκλιάς έκοβε τον ήσυχο αέρα και τους έφτανε,
τους ενοχλούσε, και πίστευαν ότι ήταν ένας μάλλον χυδαίος θόρυβος. Και αν κανένας από
αυτούς ξεκίνησε και ήθελε να πάει να κάνει κάτι για να βοηθήσει, τότε όλοι οι άλλοι τον
τραβούσαν κάτω. «Γιατί ταράζεσαι το πολύ γι’ αυτό; Πρέπει να περιμένεις να σου έρθει
μια ξεκάθαρη κλήση! Δεν έχεις τελειώσει ακόμα τις αλυσίδες σου με τις μαργαρίτες. Θα ήταν εκ μέρους σου πραγματικά εγωιστικό,» του είπαν, «να μας αφήσεις μόνους μας να τελειώσουμε.»
Υπήρχε μια άλλη ομάδα. Αποτελείται από ανθρώπους των οποίων η μεγάλη επιθυμία ήταν
να βγάλουν περισσότερους φύλακες· αλλά διαπίστωσαν ότι πολύ λίγοι ήθελαν να πάνε, και
μερικές φορές δεν υπήρχαν φύλακες για μίλια και μίλια στην άκρη του γκρεμού.
Μια φορά ένα κορίτσι στάθηκε μόνο του στη θέση του, κουνώντας τα χέρια της στους ανθρώπους για να πάνε πίσω· αλλά η μητέρα της και οι άλλοι συγγενείς της, της φὠναξαν, και
της υπενθύμισαν ότι έπρεπε να ζητήσει άδεια απουσίας· δεν έπρεπε να παραβιάζει τους
κανόνες. Και επειδή ήταν κουρασμένη και χρειαζόταν μια αλλαγή, έπρεπε να πάει και να
ξεκουραστεί για λίγο· αλλά κανένας δεν στάλθηκε για να προστατεύσει το χάσμα της, και
ξανά και ξανά οι άνθρωποι έπεφταν, σαν καταρράκτης ψυχών.
Μια φορά ένα παιδί πιάστηκε από μια τούφα γρασίδι που είχε φυτρώσει στο χείλος του
γκρεμού· είχε μείνει κρεμασμένο με σπασμούς, και φώναζε για βοήθεια - αλλά κανείς δεν
φάνηκε να ακούει. Στη συνέχεια, οι ρίζες του γρασιδιού έσπασαν, και με μια κραυγή το
παιδί έπεσε στο γκρεμό, ενώ τα δύο μικρά του χέρια εξακολουθούν να κρατούν σφιχτά στη
ξεριζωμένη χλόη. Και το κορίτσι που λαχταρούσε να επιστρέψει στο κενό της πίστευε ότι
άκουσε το μικρό να κλαίει, και ξεπήδησε και ήθελε να πάει· αλλά οι άλλοι την επέπληξαν,
υπενθυμίζοντας ότι κανένας δεν είναι απαραίτητος πουθενά· το χάσμα θα καλυφθεί καλά,
ήξεραν. Και μετά έψαλλαν έναν ύμνο.
Τότε μέσα από τον ύμνο ήρθε ένας άλλος ήχος σαν τον πόνο ενός εκατομμυρίου συντριμμένων καρδιών και συμπυκνωμένος σε μια γεμάτη σταγόνα, ένας λυγμός. Και μια φρίκη από
μεγάλο σκοτάδι έπεσε πάνω μου, γιατί ήξερα τι ήταν – ήταν η κραυγή του Αίματος.
Τότε βρόντηξε μια Φωνή, η Φωνή του Κυρίου: «Και είπε, Τι πήγες κι έκανες;΄ Άκου το αίμα
του αδερφού σου μου φωνάζει γοερά από τη γη!»21
.......
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Τα τύμπανα κτυπούσαν ακόμα έντονα, το σκοτάδι εξακολουθούσε να τρέμει και να τρέμει
γύρω μου: Άκουγα τις φωνές των χορευτών του διαβόλου και της παράξενης άγριας φωνής
αυτών που κατείχε ο διάβολος λίγο έξω από την πύλη.
Τι έχει σημασία, τελικά; Έχει συνεχιστεί για χρόνια· θα συνεχιστεί για χρόνια. Γιατί να κάνεις
τόσο φασαρία για αυτό;
ΘΕΕ συγχώρησε μας! Ο Θεός να μας ξυπνήσει! Να μας κάνει να νιώσουμε ντροπή για την
σκληρότητα μας! Να νιώσουμε ντροπή από την αμαρτία μας!
Ένα απόγευμα, λίγες εβδομάδες μετά από εκείνο το βράδυ στην άκρη του γκρεμού, η Νίκη
κι εγώ επισκεφτήκαμε το Χωριό της Κόκκινης Λίμνης, όταν ακούσαμε το τύμπανο του θανάτου και το ούρλιασμα του κοχυλιού, και ξέραμε ότι κάποιος άλλος είχε φύγει εκεί που άλλο
δεν μπορούσαμε να τον πλησιάσουμε. Δεν μπορεί κανείς να εξοικειωθεί ποτέ με αυτό. Σταματήσαμε για μια στιγμή και ακούσαμε.
Οι γυναίκες που διδάσκαμε ήρθαν κοντά μας με πρόθυμες εξηγήσεις. «Ω, ήταν τόσο σπουδαίος! Είχε λάβει την Μύηση. Θα υπάρξει μια μεγάλη τελετή, μεγαλύτερη από ποτέ!» Τότε
μας είπαν πόσο υπέροχα κάποιος είχε μυηθεί στα ινδουιστικά μυστήρια από τον ιερέα της
οικογένειάς του, και αυτό τα μυστικά ευεργετήματα που προέκυψαν από αυτή τη μύηση
επρόκειτο να επανέλθουν στον ιερέα. Αυτή η Αντιστροφή της Μύησης ήταν μια από τις τελετές. Είδαμε την πομπή να περνάει στο δρόμο. Πήγαιναν για νερό σε ένα ιερό ρεύμα για
το λουτρό του καθαρισμού. Όταν επιστρέψουν, είπαν οι γυναίκες, οι τελετές θα ξεκινήσουν.
Λίγο αργότερα περάσαμε στο σπίτι, και σταθήκαμε κοιτάζοντας μέσα από την πόρτα. Υπήρχε η συνήθης μεγάλη τετράγωνη αυλή, με τη βεράντα να πηγαίνει γύρω από τρεις πλευρές. Η βεράντα ήταν γεμάτη γυναίκες. Θέλαμε να μπούμε, αλλά δεν νομίζαμε ότι θα μας άφηναν. Η αυλή ήταν μάλλον μπερδεμένη· οι άνδρες έτρεχαν γύρω, στήνοντας καμάρες και
διακοσμώντας τις· οι υπηρέτες σκούπιζαν και μαγείρευαν και φώναζαν ο ένας στον άλλο· οι
γυναίκες μιλούσαν και γελούσαν. Και όλη την ώρα από μέσα από το σπίτι ερχόταν ο ήχος
από το μοιρολόι για τους νεκρούς, και το γέλιο και ο θρήνος χτυπιόντουσαν μεταξύ τους και
μπερδεύονταν. Κανείς δεν μας πρόσεξε για λίγο, αλλά επιτέλους μια γυναίκα μας είδε και
μας κάλεσε να έρθουμε. «Είμαστε όλοι μολυσμένοι σήμερα· μπορείτε να καθίσετε μαζί
μας», είπαν· και υποχωρώντας στα ένστικτα της ευγενικής τους φύσης των Ταμίλ, σπρώχτηκαν πιο κοντά η μια στην άλλη να μας δώσουν χώρο δίπλα τους. Πώς μου άρεσε να πιέζομαι εκεί ανάμεσά τους. Αλλά για να εκτιμήσετε αυτό τουλάχιστον, θα πρέπει να εργαστείτε
σε ένα μέρος της παλιάς Ινδίας που είναι δεσμευμένο με την κάστα· και δεν μπορείς να έχεις ιδέα, μέχρι να δοκιμάσεις, πόσο δύσκολο είναι να αποφύγεις να αγγίξεις αυτούς που
αγαπάς.
Η πόρτα του σπιτιού άνοιξε πάνω στη βεράντα, και μπορούσαμε να ακούσουμε τα βογγητά
του θρήνου. «Η αγωνία τις σκεπάζει σαν ταραγμένη θάλασσα και δεν μπορούν να ησυχάσουν»22. Δεν υπήρχε ησυχία, μόνο το ασταμάτητο βογγητό, που μετατρεπόταν σε θρήνο·
υπήρχαν δάκρυα μέσα στον ήχο του θρήνου, και ένιωθα σαν ένα είδος ζωντανής άρπας με
όλες τις χορδές τεντωμένες.
Αλλά οι γυναίκες έξω δεν νοιαζόντουσαν καθόλου. Ήταν περίεργο να βλέπουμε πόσο ήταν
σκληρές. Δεν ήταν οι δικοί τους που είχαν πεθάνει, γι’ αυτό φλυαρούσαν και γελούσαν και
22
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παρακολούθησαν τις διαδικασίες - το δέσιμο των γιρλαντών γύρω από τις καμάρες, τη ρύθμιση των προσφορών για τους Βραχμάνους. Όλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα για αυτές.
Προσπαθήσαμε να στρέψουμε τις σκέψεις τους στις δυνάμεις του Κόσμου που θα έρθει.
Αλλά όχι. Δεν τις ένοιαζε.
Προς το παρόν υπήρξε αναταραχή. «Οι άντρες έρχονται!» φώναξαν οι γυναίκες. «Τρέξε! Υπάρχει μια σκιερή γωνία κάτω από αυτούς τους φοίνικες στην μακρινή βεράντα! Τρέξτε και
κρυφτείτε! Αυτοί φτάσανε!» Και, καθώς μιλούσαν, έφτασαν οι άντρες σαν ποτάμι, ο καθένας με το μπρούτζινο δοχείο του με νερό στο κεφάλι του, και μας είδαν να στεκόμαστε εκεί.
Σκεφτήκαμε ότι θα μας έβγαζαν, και είμασταν αρκετά προετοιμασμένες να φύγουμε αν μας
έκανε κάποιο σινιάλο ο επικεφαλής της φάρας. Αλλά ήταν φίλος μας, και χαμογέλασε καθώς του είπαμε Σαλάμ, και μας έδειξε μια ήσυχη γωνία, έξω από το δρόμο τους, όπου θα
μπορούσαμε να τα δούμε όλα χωρίς να είμαστε υπερβολικά ορατές.
Για να το καταλάβουμε αυτό, το οποίο για μένα ήταν έκπληξη, πρέπει να θυμόμαστε ότι
από τη φύση του, ο Ινδός είναι πολύ ευγενικός, και αν δεν ήταν για τους κανόνες της κάστας, θα πρέπει να μας επέτρεπαν να πλησιάσουμε πολύ πιο κοντά από ό, τι ήταν δυνατόν
τότε. Εκείνη την ημέρα ήταν όλοι τους τελετουργικά ακάθαρτοι, έτσι η παρουσία μας δεν
θεωρήθηκε ότι τους μόλυνε. Επίσης, ο Ινδός λατρεύει μια λειτουργία. λυπημένος ή χαρούμενος, δεν έχει σημασία. Η ζωή είναι μια φυσαλίδα στο νερό· απολαύστε την όσο μπορείτε.
Και αντιμετώπισαν με συμπάθεια με αυτό που νόμιζαν ότι ήταν η επιθυμία μας να δούμε
την παράσταση. Αυτό ήταν ανθρώπινο· αυτοί θα μπορούσαν να το καταλάβουν. Έτσι μας
άφησαν να μείνουμε· και μείναμε, ελπίζοντας για μια ευκαιρία αργότερα.
Τότε άρχισαν οι τελετές. Μετέφεραν τον νεκρό και τον έβαλαν στην αυλή κάτω από την αψίδα των φοινίκων. Ήταν γέρος και φθαρμένος και λεπτός. Κάποιος μπορούσε να δει το ωραίο παλιό πρόσωπο, με τα σημάδια της ινδικής τρίαινας ζωγραφισμένα στο μέτωπο. Ήταν
ένας πολύ ένθερμος Ινδουιστής· όλες τις τελετουργίες τις εκτέλεσε για πολλά χρόνια με τον
καλύτερο τρόπο, και τις πρωινές και τις βραδινές και όλα αυτά του είχαν χαράξει σημάδια
στα φρύδια του. Είχε κάποτε ακούσει την Αλήθεια; Δεν ξέρω. Πρέπει να την είχε ακούσει,
αλλά δεν την είχε δεχτεί. Πέθανε, μας είπαν, «χωρίς να γνωρίζει τι βρίσκεται στην άλλη
πλευρά».
Οι νεροκουβαλητές έβαλαν τα δοχεία τους στο έδαφος. Το καθένα είχε ένα φύλλο στο στόμιο του. Ο ιερέας στέφθηκε με ένα κομπολόι από λουλούδια. Στη συνέχεια ήρθε το λούσιμο. Έστησαν ένα «καταφύγιο» και τον έφεραν εκεί. Έγινε με σεβασμό. Υπήρχε ένα άγγιγμα
εκλέπτυνσης στη σκέψη που απομάκρυνε τις γυναίκες και παιδιά πριν ξεκινήσει το λούσιμο. Οι Ταμίλ λούζονται στο ύπαιθρο, πάντα ντυμένοι, και πάντα χωριστά. Και καθώς η γυναικεία βεράντα έβλεπε προς περίκλειστο χώρο, τους παραγγέλθηκε να απομακρυνθούν.
Φύγανε και περίμεναν, τώρα σιωπηλές, φοβισμένες από την παρουσία των ανδρών. Ενώ
συνεχίζονταν το λούσιμο οι ιερείς φώναζαν και μουρμούριζαν τα ξόρκια, και τώρα ξανά
χτύπησε το κουδούνι, και θύμιασαν, και άναψαν κεριά. Τώρα προκάλεσαν αυτό το μυστηριώδες Κάτι που ακόμα αιωρούνταν γύρω από την άψυχη μορφή να την αφήσει και να επιστρέψει σε αυτούς, και όταν τελείωσε το λούσιμο έδειξαν ότι όλα έγιναν· και ότι αυτή η Επιρροή είχε φύγει, κατέβηκε· μπορούσαν να προχωρήσουν οι τελετές της κηδείας.
Όλη αυτή την ώρα οι θρηνωδοί χωρίς διακοπή τραγουδούσαν μέσα το σπίτι ένα μοιρολόι.
Ήταν ένα είδος «υποσημείωσης» σε όλους τους εξωτερικούς ήχους. Μετά μετέφεραν απ’
την άλλη πλευρά τον γέρο νεκρό με κορώνα και στεφάνι στο κεφάλι, τον είχαν ντυμένο στα
λευκά, και τι αξιολύπητο ήταν αυτό! Ο Απόστολος Παύλος θα πρέπει να σκεφτόταν τέτοιου
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είδους σκηνές όταν έγραψε σ’ αυτούς που είχαν μεταστραφεί στο Χριστιανισμό, «μη λυπάσθε κι’ εσείς όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά»23. Και σκέφτηκα πόσο παράξενα
σκληροί είμασταν, πόσο επιφανειακή ήταν η συμπάθεια μας. Η προσταγή του Κυρίου δεν
μας διεγείρει, η λύπη αυτών που παραμελούμε δεν μας εγγίζει· σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο για τους εαυτούς μας και τις δικές μας απολαύσεις από ότι σκεφτόμαστε για το
σκοπό που έχουμε σωθεί — και το τόσο τρομαχτικό κόστος! Ω να είχαμε ένα βάπτισμα της
πραγματικότητας και υπακοής που να μας σάρωνε! Ω μακάρι να είμαστε ειλικρινείς με
τους ύμνους που ψάλλουμε και τις υποσχέσεις που δώσαμε! Είθε ο Θεός να μας κάνει ειλικρινείς.
Συγχωρήστε μου όλα αυτά. Μου χαράκτηκε ξανά σε μένα εκείνη την ημέρα καθώς καθόμουν εκεί βλέποντας τα πράγματα που έκαναν και ακούγοντας αυτά που είπαν. Είχαμε πάει
πολύ αργά για αυτόν τον γέρο, πολύ αργά για τους περισσότερους ζωντανούς. Μπορείτε να
αναρωτιέστε εάν σε τόσο σοβαρές στιγμές κάποιος παραδίδεται εκ νέου και για πάντα να
υπακούει;

Εικόνα 9 Μια φωτογραφία που σπάνια μπορείς να τραβήξεις. Η νεκρή βρίσκεται στο φέρετρο της· το άσπρο στα μάτια της και στο φρύδι είναι σημάδια από τις στάχτες τους Σίβα. Μερικοί από τους θρηνούντες έχουνε σημάδια καθώς όλοι τους είναι «Σιβαΐτες».Η φωτιά ανάβει από ένα δοχείο με αναμμένη φωτιά στα δεξιά. Ακριβώς πριν να ανάψει ο κύριος θρηνωδός παίρνει ένα δοχείο νερό, κάνει μια τρύπα και περπατώντας γύρω από τη νεκρή αφήνει
το νερό να τρέχει σιγά-σιγά.

Το ρύζι προετοιμάστηκε για τη χρήση του νεκρού, και πολλές κατσαρόλες ρυζιού είχαν ετοιμαστεί να προσφερθούν στο πνεύμα του μετά την αποτέφρωση· γιατί οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι ένα ενδιάμεσο σώμα πρέπει να σχηματιστεί και να τρέφεται, το οποίο τη δέκατη
τρίτη ημέρα μετά το θάνατο οδηγείται είτε στον ουρανό είτε στην κόλαση, σύμφωνα με τις
πράξεις που έγιναν στη γη. Οι τελετές χαρακτηρίστηκαν από πεποίθηση για κάποια μελλοντική κατάσταση. Το πνεύμα ήταν κάπου - στο σκοτάδι - έτσι προσπάθησαν να του φωτίσουν το δρόμο. Αυτό μου θυμίζουν κατά ιδιαίτερο τρόπο τα υπονοούμενα μιας τελετής. Έφεραν όλα τα μικρά εγγόνια και τους έδωσαν αναμμένα κεριά· στη συνέχεια κάνανε μια
πομπή γύρω από το φέρετρο, και γύρισαν γύρω-γύρω πολλές φορές, κρατώντας τα κεριά
σταθερά, και φαινόντουσαν σοβαρά και εντυπωσιασμένα.
Στη συνέχεια, η χήρα βγήκε με μια γυναίκα να τη στηρίζει και από τις δύο. Και περπατούσε
γύρω από τον σύζυγό της, με τα δάκρυα να πέφτουν στο πρόσωπό της, και θρήνησε τον
23
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θρήνο της χήρας, με την καρδιά της. Γιατί είχε φύγει και την άφησε έρημη; το πνεύμα του
ήταν άρωμα όπως το αρωματικό σανδαλόξυλο· το χέρι του ήταν το χέρι της δύναμης σαν
την κλειδαριά που κρατά κλειστή την πόρτα. Έφυγε το άρωμα του σανδαλόξυλου, έσπασε
και άνοιξε η πόρτα· πέταξε το πουλί και έφυγε, και έμεινε το κλουβί άδειο; Έφυγε! είχε φύγει; Είχε πραγματικά φύγει ; Ήταν σίγουρο ότι ήταν νεκρός; Αυτός που στρεφόταν και ανατάραζε το πιο μαλακό κρεβάτι που μπορούσαν να φτιάξουν, πως μπορεί τώρα να ξαπλώνει
στο κρεβάτι της κηδείας στην πυρά; Πρέπει να καεί πάνω σε κορμούς ξύλου; Πείτε, δεν υπήρχε τρόπος να τον φτάσετε, ούτε τρόπος να τον βοηθήσετε τώρα; «Σε έψαξα, αλλά δεν
σε βρίσκω.» Και έτσι το μοιρολόγι συνέχιζε.
Δεν μπορούσα να τα ακούσω όλα αυτά τότε· η Νίκη μου τα είπε και πολύ περισσότερα
μετά. «Την τελευταία φορά που το άκουσα», είπε, «ήμουν μέσα, επίσης θρηνώντας».
Καθώς η φτωχή χήρα γύριζε γύρω – γύρω από το νεκρό σταματούσε κάθε φορά στα πόδια,
και τα αγκάλιαζε θερμά. Μερικές φορές έχανε όλη την αυτοσυγκράτηση και τον έσφιγγε
στην αγκαλιά της .
Μετά την εκτέλεση πολλών τελετών, όλοι οι άντρες έφυγαν και οι γυναίκες αφέθηκαν να
αποχαιρετήσουν με το τυπικό που θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Τότε οι άντρες επέστρεψαν και τον έφεραν στην αυλή, και σταμάτησαν κάτω από την καμάρα έξω, ενώ όλες οι γυναίκες έσπευσαν έξω, τραβώντας τα μαλλιά τους και ουρλιάζοντας σε ένα άγριο θρήνο. Καθώς ανυψώνουν το φέρετρο για να φύγουν, φωνάζουν, «Σταματήστε! Σταματήστε! Δεν θα
μιλήσει;» Και αυτό, με το που το φώναξαν ξανά και ξανά, θα ήταν η πιο κρύα φροντίδα.
Στη συνέχεια, όταν όλα τελείωσαν, και η μακρά πομπή, με επικεφαλής τα τύμπανα και τα
κοχύλια, είχαν φύγει και δεν τα βλέπαμε, οι γυναίκες ξανάρχισαν ξανά, και η καθεμία
πρώτα άφησε τα μαλλιά της, και άρπαξε την πιο κοντινή της, και όλες μαζί έπεσαν στο έδαφος και χτύπησαν τα κεφάλια τους στο πάτωμα, και στη συνέχεια, ανασηκώθηκαν σε καθιστή στάση, κρατούσαν η μία την άλλη, ταλαντεύονταν προς τα πίσω και προς τα εμπρός και
φωνάζοντας ταυτόχρονα με την ταλάντευση, με τη χορωδία και τις αντιφωνήσεις. Όλα
αυτά, ακόμη και το τράβηγμα των μαλλιών και το χτύπημα του κεφαλιού, αντιγράφηκαν
από τα παιδιά που ήταν παρόντα με τρομερή πιστότητα.
Καθίσαμε ανάμεσά τους. Μας πήραν τα χέρια και μας κούνησαν με ορθόδοξο τρόπο. Αλλά
δεν κλαίγαμε ούτε και λύσαμε τα μαλλιά μας. Προσπαθήσαμε να πούμε παρηγορητικά λόγια σε όσους ήταν πραγματικά θλιμμένοι, αλλά βρήκαμε ότι δεν ήταν η ώρα. Ένα δεκαπενθήμερο αργότερα πήγαμε ξανά, και βρήκαμε την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή γιατί είχαμε
πάει μαζί τους εκείνη την ημέρα.
Αλλά δεν μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε τότε, οπότε σηκωθήκαμε και απομακρυνόμασταν, όταν, και καθώς με τραβούσε η δύναμη από το μοιρολόι τους, έστρεψα για να κοιτάξω ξανά. Οι τελευταίες ακτίνες του απογευματινού ήλιου φωτίζουν την αυλή και λάμπουν στις μάζες των μαύρων μαλλιών και του γκρι. Καθώς κοίταξα, σηκώθηκαν η μία μετά
την άλλη, και τακτοποίησαν τα φορέματά τους, και έβγαλαν τη σκόνη από τα γυαλιστερά
μαλλιά τους και το έκαναν ξανά. Και η μία μετά την άλλη, χωρίς αποχαιρετισμό, έφυγαν.
Μία ώρα αργότερα συναντήσαμε ομάδες που επέστρεφαν στο σπίτι από το λούσιμο. Δεν
θα μας άγγιζαν τότε. Στη συνέχεια, οι αρχηγοί των πενθούντων βγήκαν και λούστηκαν και
πήγαν τριγύρω στο χωριό θρηνώντας. Και το τελευταίο πράγμα που είδα, καθώς ο ήλιος έδυε πάνω από τους λόφους και ο τόπος έγινε ψυχρός και σκοτεινός, ήταν η γριά χήρα, ζαρωμένη επιστρέφοντας στο σπίτι με τα υγρά της πράγματα, θρηνώντας ακόμα.

34
Αυτό το γράφω με την αίσθηση της σοβαρότητας να είμαι "δούλος(που) ... τον ξεχώρισε για
να διαδώσει το Ευαγγέλιο»24. Δεν θα έγραφα ελαφρά ούτε μια λέξη. Αλλά ω! μπορώ να σας
ζητήσω να το αντιμετωπίσετε; Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον Θεό; Αν ήμασταν, θα αφήναμε αυτούς τους ανθρώπους να πεθάνουν όπως είναι;
Νιώθουμε για αυτούς. Αλλά τα συναισθήματα δεν θα σώσουν ψυχές· κόστισε ένα Γολγοθά
στο Θεό να μας κερδίσει.
Θα μας κοστίσει όσο το δυνατό περισσότερο από την κοινωνία των παθημάτων Του, εάν αυτοί για τους οποίους πέθανε εκείνη την ημέρα μπορούν ποτέ να κερδηθούν.
.......
Γράφω μέσα στα θεάματα και τους ήχους της ζωής. Υπάρχει ζωή στην ομάδα των γυναικών
στο πηγάδι· η ζωή στις φωνές, στο πιτσίλισμα του νερού, στην κραυγή ενός παιδιού, στην
κλήση της μητέρας· ζωή κατά την πτήση των παπαγάλων καθώς συρρέουν από δέντρο σε
δέντρο· ζωή στη φλυαρία τους καθώς διαπληκτίζονται και φωνάζουν.
ζωή, παντού ζωή. Πώς μπορώ να σκεφτώ από όλα αυτά, ξανά στο θάνατο;

Εικόνα 10 Αυτή η φωτογραφία πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Σταδιακά το μεσαίο καθαρίζει. Οι γυναίκες κρατούν τα χέρια η μια της άλλης προπαρασκευαστικά για να ταλαντεύονται προς τα πίσω και προς τα εμπρός καθώς τραγουδούν το μοιρολόγι για τους νεκρούς. Η λάμπα (βλέπετε την κορυφή της κοντά στο σκεύος στα δεξιά)
άναψε μόλις η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε, και την τοποθέτησαν κοντά στο κεφάλι της στο πάτωμα. Τόσο τυφλά δείχνουν την αίσθηση του σκοταδιού του θανάτου. Το ορείχαλκο δοχείο νερού, με τα φύλλα απλωμένα στο
στόμα του, ήταν γεμάτο με το νερό του καθαρισμού. Αυτό χύθηκε σε κύκλο στο πάτωμα γύρω από το σώμα. Τα
κομμάτια του χόρτου είναι το ιερό γρασίδι Kusa που χρησιμοποιείται σε πολλές θρησκευτικές τελετές

Αλλά θέλω, γιατί μπορεί να ζήσετε για πολλά χρόνια στην Ινδία χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να δείτε μια φορά αυτό που έχουμε δει δύο φορές μέσα σε δύο μήνες, και δεν μπορεί
να είναι τίποτα που το είδαμε. Πρέπει να το δείξουμε σε εσάς τώρα.
Η Missie που τραβάει τις φωτογραφίες και εγώ βρισκόμασταν στο χωριό του δέντρου Ταμάρινδου, όταν για δεύτερη φορά το είδα. Είναι πολύ φιλικοί εκεί, και όπως στο Χωριό της
Κόκκινης Λίμνης μας άφησαν να κοιτάξουμε πίσω από την κουρτίνα, έτσι εδώ και πάλι την
έσπρωξαν πίσω, και μας άφησαν μέσα, και συνέχισαν με τη δουλειά τους, χωρίς να

24

Ρωμαίους 1:1
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νοιάζονται για την παρουσία μας. Κάτσαμε κοντά στο μοναδικό κομμάτι από κενό χώρο που
βρήκαμε και παρακολουθήσαμε.
Όλα ήταν λιγότερο έντονα· η νεκρή ήταν μόνο μια φτωχή και πολύ ηλικιωμένη χήρα που
είχε ζήσει τη ζωή της, και δεν την ήθελαν. Δεν υπήρχαν κοντινοί συγγενείς, μόνο συγγενείς
εξ αγχιστείας· ήταν προφανές ότι όλοι πέρασαν την τυπικότητα χωρίς συγκίνηση οποιουδήποτε είδους.
Η γυναίκα βρισκόταν σε μια τραχιά στάση στο πάτωμα, και γύρω της είχαν μαζευτεί δώδεκα ηλικιωμένες γυναίκες. Στο κεφάλι της υπήρχε ένα μπρούντζινο δοχείο νερού, μια λάμπα, κάποιο άψητο ρύζι και μερικές σπασμένες καρύδες. Λίγο πριν να μπούμε, είχαν γεμίσει ένα μικρό μπρούντζινο δοχείο από το μεγαλύτερο. Τώρα μια από τις γριές περπάτησε
γύρω από τη νεκρή τρεις φορές, ρίχνοντας το νερό έξω καθώς περπατούσε. Τότε μια άλλη
την τάισε - τάισε το φτωχό νεκρό στόμα, το γέμισε τόσο χονδρικά που μας έκανε να νιώσουμε άρρωστες και έτοιμες για λιποθυμία. Έγιναν άλλα πράγματα βιαστικά, απρόσεκτα·
δεν μπορούσαμε να τους ακολουθήσουμε. Το τελευταίο ήταν το τρίψιμο της στάχτης - ήταν
λάτρης του Σίβα - επίσης κάλυψαν τα κλειστά μάτια με στάχτη και τα χτύπησαν να ισιώσουν. Και όλη την ώρα οι κοροϊδίες των γυναικών χλεύαζαν στη σιωπή του θανάτου. Δεν
υπήρχε σεβασμός, ούτε αίσθηση σοβαρότητας· το τελετουργικό τόσο γεμάτο σύμβολα για
τους δημιουργούς του, τους στοχαστές της εποχής των Βεδών, ήταν σε αυτούς απλώς ένα
έθιμο, ένα σύνολο εθίμων, που πρέπει να ακολουθηθούν και να το περάσουν όσο το γρηγορότερο δυνατό από απρόσεκτα χέρια. Και όμως έκαναν πιστά κάθε λεπτομέρεια που
γνώριζαν και τελείωσαν την άκαρδη δουλειά τους και κάλεσαν τους άντρες να έρθουν. Οι
άντρες περίμεναν έξω. Ήρθαν και μετέφεραν έξω.
Φαινόταν αδύνατο να σκεφτώ για φωτογραφία εκείνη τη στιγμή· ήταν αδύνατο να μας επιτρέψουν να πάρουμε μια, και δε νιώθαμε ότι είχαμε τη διάθεση να τραβήξουμε φωτογραφία. Όμως καθώς σκεφτόμαστε εσάς, και ότι ποτέ δε θα δείτε περί τίνος πρόκειται θέλαμε
να σας τη δείξουμε, και τις ρωτήσαμε αν μπορούσαμε να βγάλουμε μια φωτογραφία.
Βέβαια αν υπήρχε πραγματική θλίψη, όπως στην άλλη περίπτωση δε θα το ζητούσαμε, θα
ήταν μια προσβλητική ενέργεια· αλλά δεν υπήρχε τίποτε —σ’ αυτό το σημείο υπήρχε όλο το
πάθος. Και ήταν πολύ φιλικές, και έτσι άφησαν το φορτίο της ψαλμωδίας τους στο έδαφος
και περίμεναν.
Στην εικόνα 2 στα δεξιά είναι ένας κουρέας που στέκεται με το δοχείο της φωτιάς που κρέμεται από μία αλυσίδα· αυτό το έχει για να ανάψει τη νεκρική πυρά. Ο καπνός μπερδεύτηκε με τη φωτογραφία, αλλά αυτό την κάνει πιο ρεαλιστική. Στα αριστερά στέκεται ο άνθρωπος με το κοχύλι έτοιμος να το φυσήξει για να δώσει τον ήχο. Πίσω, με τις ιερές στάχτες
τριμμένες στο μέτωπο και το στήθος και τα μπράτσα, στέκονται οι πιο στενοί συγγενείς,
που αύριο θα μαζέψουνε τις στάχτες και θα τις πετάξουνε στο ποτάμι.
Βγάλαμε τη φωτογραφία. Ο άνθρωπος με το κοχύλι το φύσηξε, ο άνθρωπος με τη φωτιά
ήρθε μπροστά, αυτοί που θα κουβαλούσανε τη νεκρή την πήρανε και φύγανε. Μετά οι ηλικιωμένες που πίεζαν μέσα από την ανοιχτή πόρτα, τρέξανε πίσω και κάνανε τα συνήθη
πράγματα και αρχίσανε να κουνιούνται και να μοιρολογούνε. Το τραγούδι που συνοδεύει
την κηδεία είναι γεμάτο βαθιά συναισθήματα. Εμφανίστηκαν σε χρόνους με πολύ βαθιά οδύνη, πήραν σχήμα όταν οι καρδιές ήταν γεμάτες με λεπτότητα και άφησαν το αποτύπωμα
τους. Το να τα ακούς να λέγονται χωρίς καθόλου συναίσθημα είναι κάτι το αξιολύπητο, είναι ένα είδος βεβήλωσης όπως το να ψάλλεις τα ιερά άσματα για αμοιβή
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Εικόνα 11 Αυτές είναι τρεις από τις θρηνωδούς, αλλά κλάψανε μόνο τελετουργικά· και έτσι τώρα ελεύθερες από το καθήκον ευχαριστήθηκαν να βγούνε φωτογραφία

Δεν ήταν εύκολο να τραβήξουμε τη φωτογραφία, ο χώρος ήταν περιορισμένος, η κίνηση
συνεχής και η φασαρία μας μπέρδευε. Πως τραβήχτηκε η φωτογραφία δεν το ξέρω· οι γυναίκες που ήταν στο πάτωμα δεν έμεναν ήσυχες παρά μόνο για μια στιγμή. Όταν έμειναν
για μια στιγμή ήσυχες την τραβήξαμε.
Μετά πείσαμε τρεις από αυτές να το διακινδυνέψουν να τις βγάλουμε φωτογραφίες μόνες
τους. Δε θα έφευγαν πιο μακριά από τον τοίχο του σπιτιού, και καθώς ήταν σε ένα στενό
δρόμο, πάλι υπήρχαν δυσκολίες. Αλλά η πιο μεγάλη δυσκολία ήταν κοντά στο νερό. Είχε αέρα και αυτά που λέγαμε τα έπαιρνε ο άνεμος, έτσι δεν άκουγαν αυτά που τις θέλαμε να
κάνουν, και έκαναν τόσο βίαια θόρυβο με πλατσουρίσματα στο νερό. Η μόνη ιδέα που εί-

Εικόνα 12Το τελετουργικό λούσιμο. Είναι όλες ηλικιωμένες γυναίκες, αλλά οι πιο ηλικιωμένες γυναίκα στην Ινδία
λούζονται πιο έντονα. Αφού τελειώσει αυτό το μπάνιο, είναι εξαγνισμένες από τη συσσώρευση μόλυνση γιατί
πήγαν στο σπίτι των νεκρών.

χαν ήταν να γίνουν οι ίδιες και τα ρούχα τους τελετουργικά καθαρές καθώς είχαν μολυνθεί
αγγίζοντας τη νεκρή.
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Αλλά αφήστε αυτές τις έξι, τις οποίες μπορείτε να δείτε εν μέρει να αντιστοιχούν στους χιλιάδες χιλιάδων που δεν μπορείτε να δείτε καθόλου. Αυτές οι χιλιάδες στέκονται στο νερό
καθημερινά από το Βορρά μέχρι τον άκρο του Νότου, ως η τελευταία πράξη στο δράμα που
έπαιξαν παρουσία των νεκρών.
.......
Οι γυναίκες φύγανε από την πηγή. Οι παπαγάλοι πετάξανε σε άλλα δένδρα. Ο Ταμίλ λένε
ότι το σώμα είναι η θήκη της ψυχής. Νομίζω ότι είναι μια άδεια θήκη από ότι είδα, και αναρωτιέμαι που να πήγε η ψυχή. Έφυγε—αλλά που; Πήγε στο σπίτι της όπως οι γυναίκες που
ήταν στην πηγή; Μήπως πέταξε μακριά όπως τα πουλιά ανάμεσα στα δέντρα; Έχει φύγει ,
έχει φύγει, αυτό γνωρίζουμε. Έχει φύγει.
Μετά διαβάζω τα ακόλουθα από τη μετάφραση των Conybeare και Howson's25:
«Αν η γήινη μου οικία καταστραφεί έχω μια κατοικία κτισμένη από το Θεό . . . αιώνια στους
ουρανούς. Και εδώ στενάζω και ποθώ, επιθυμώντας να καλυφθεί το γήινο μου ένδυμα με
το ιμάτιο της ουράνιας μου κατοικίας . . . Και αυτός που με ετοίμασε για αυτό το σκοπό είναι ο Θεός.» Ο νεκρός άνθρωπος έχασε το σκοπό του. Η νεκρή γυναίκα έχασε το σκοπό
της. Και τα εκατομμύρια γύρω μας ακόμα ζωντανοί χάνουν το σκοπό τους στο τέλος της ημέρας τους. "Αυτό το τέλος" σκεφτείτε το - η θνητότητα να καταποθεί από τη ζωή - ο θάνατος είναι μόνο μια απουσία, η ζωή για πάντα παρουσία - Παρουσία με τον Κύριο που μας
έχει προετοιμάσει «για αυτό το Τέλος.»
Μπορούμε να τα απολαύσουμε μόνοι μας; Δεν θα υπάρχει αίσθηση ότι κάτι λείπει εάν
οι πολλοί είναι έξω, λείπουν όλα επειδή έχασαν το τέλος τους; Θα μας κάνει χαρούμενους
η δόξα μας αν αυτοί είναι κάπου μακριά από τη δόξα και το Θεό; Δεν θα είναι ο Ουρανός
σχεδόν ένα άδειο μέρος για κάποιον που δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να τον γεμίσει;
Ακόμη υπάρχει χώρος, ω, τόσος χώρος, για όσους θέλουμε να φέρουμε μαζί μας!
Και υπάρχει χώρος, ω, τόσο μεγάλος χώρος, κατά μήκος της άκρης του γκρεμού. Εκεί
Υπάρχουν κενά χωρίς φύλαξη. Μπορεί να είστε εσείς που πρέπει να καλύψετε ένα από
αυτά κενά; Εάν ναι, θα παραμείνει πάντα ως έχει, ένα σημείο πτώσης για αυτά τα ποτάμια
από τις ψυχές, εκτός αν έρθετε.
Είναι αυτά τα πράγματα αλήθεια ή είναι φαντασία; Αν είναι φαντασία – τότε αφήστε το
χαρτί στο οποίο είναι γραμμένο να καεί, να καεί μέχρι να κυρτωθεί και το οι λέξεις πέφτουν
στη σκόνη. Αλλά αν είναι αληθινά - τότε τι θα κάνουμε; Δεν έχει σημασία τι πρόκειται να
πούμε ή να τραγουδήσουμε, ή ακόμα και τι θα αισθανθούμε ή θα προσευχηθούμε - αλλά τι
είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε;
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W. J. Conybeare and J. S. Howson, The Life and Epistles of St. Paul
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: "Η σκόνη του πραγματικού"
"Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως το πλουσιότερο κέρδος μας, να μάθουμε εκ νέου τέλεια ότι η
πλήρης ανικανότητα κάποιου είναι το παλιό αξίωμα της υπηρεσίας για το Θεό, «δεν μπορώ
να μεταστρέψω ούτε μια ψυχή όπως δεν μπορώ να φτιάξω ένα αστέρι,» και μας έρχεται
σαν να είναι μια φοβερή αποκάλυψη, έτσι Μόνο ο Θεός μπορεί να ανυψωθεί εκείνη την ημέρα."
Αιδέσιμος Walter Searle26, Αφρική.
Μόλις επιστρέψαμε από ένα χωριό Παρία (ανέγγιχτων). Τώρα ελάτε να τα δείτε όλοι μαζί
μου. Τέτοια περίεργη μικρή συλλογή καλυβών, που στήνονται οπουδήποτε· τόσα μισόφοβισμένα, μισό φιλικά πρόσωπα ένα τέτοιο τρέξιμο μερικών προς τα μέσα και άλλων προς τα
έξω· και αναρωτιόμαστε προς ποιο σπίτι να πάμε καλύτερα. Σταματάμε πριν από το ένα
που φαίνεται ελάχιστα καθαρότερο από τα περισσότερα, και μεγαλύτερο και πιο ανοιχτό.
«Μπορούμε να έρθουμε;» Χορωδία, «Ελάτε! Ω, ελάτε!’ και πηγαίνουμε. Είναι ένα μικροσκοπικό, στενό κομμάτι ενός δωματίου. Στο ένα άκρο υπάρχει μια φωτιά που καίει στο έδαφος· ο καπνός βγαίνει έξω από την οροφή και ένα δοχείο ρυζιού είναι τοποθετημένο πάνω
σε τρεις πέτρες που κάνει χαρούμενες μπουρμπουλήθρες. Εδώ δεν υπάρχει κανένας φόβος
για μόλυνση. Δεν θα τους άρεσε να αγγίξουμε το ρύζι τους ή να τους βλέπουμε να το
τρώνε, αλλά δεν τους πειράζει να είμαστε στο δωμάτιο όπου μαγειρεύεται.
Στο άλλο άκρο του στενού δωματίου υπάρχει κάτι σαν μάνδρα για κατσίκες, όχι πολύ καθαρή. Και από τη μία πλευρά υπάρχει ένα υπερυψωμένο μέρος από λάσπη όπου η οικογένεια φαίνεται να κοιμάται. Αυτή η πλευρά και τα δύο άκρα στεγάζονται από φύλλα φοίνικα
παλμύρα. Είναι ξηρό και τσακίζει με ένα άγγιγμα, και το αγγίζεις κάθε φορά που στέκεσαι
όρθιος, έτσι πέφτουν συνέχεια κομμάτια και βοηθούν στο να βρωμίζουν τον ανοιχτό χώρο
από κάτω.
Πέντε μωρά σε διαφορετικά στάδια των παιδικών πεισμάτων είναι γενικά σε αυτή τη λωρίδα του δαπέδου κάνουν θορύβους όλη την ώρα. Μισή δωδεκάδα από ηλίθιες ηλικιωμένες γυναίκες έχουν μαζευτεί στη χαμηλή πόρτα, και κοιτάζουν επίμονα και ανταλλάσσουν
παρατηρήσεις. Τρεις νεαροί άνδρες με τίποτα ιδιαίτερο να κάνουν είναι ξαπλωμένοι στο
τέλος της πλατφόρμας κοντά στις κατσίκες. Ένα έξυπνο κορίτσι, με περισσότερα κοσμήματα
από ό, τι συνήθως στους Παρίες, φροντίζει τη φωτιά στο τέλος κοντά στην πόρτα· ρίχνει ένα
ή δύο ξυλαράκια καθώς μπαίνουμε, και βιάζεται να τρέξει να μας φέρει ένα χαλί. Καθίζουμε στο χαλί και κάθεται δίπλα μας· και οι συνήθεις ερωτήσεις τίθενται και απαντώνται
ως εισαγωγή. Υπάρχει μια πολύ καθαρή ηλικιωμένη γυναίκα που τρώει με επιμέλεια το
μπτιλ· κάποια άλλη με ένα τεράστιο στόμα, το οποίο κρατά πάντα ανοιχτό· κάποια άλλη με
πολύ δυνατή φωνή και με σοκαριστικά μπερδεμένα μαλλιά. Αλλά ακούνε αρκετά καλά έως
ότου μια κατσίκα δημιουργεί μια εκτροπή κάνοντας μια παρατήρηση, και ένα μωρό - ένα
ευχάριστο μικρό θραύσμα στο ωραίο καφέ δέρμα του και ένα βραχιόλι - φωνάζει, και η
προσοχή όλων επικεντρώνεται σε αυτό.

Walter Searle γεννήθηκε 26 Απριλίου 1854 πέθανε 2 Ιουνίου 1936 στη Νότιο Αφρική. Ήταν ιεραπόστολος και
έγραψε ένα βιβλίο εις μνήμη της συζύγου του She Loved Much. A Memorial Sketch of Mrs. Walter Searle of the
South Africa General Mission, by Her Husband
26
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Εικόνα 13 Μια γριά Παρία, αλλά το μωρό στην αγκαλιά της είναι γιος της κάστας αυτών που σκαρφαλώνουν φοίνικες Παλμύρας Και τα δύο πρόσωπα – της ηλικιωμένης και τα αγοράκια - είναι πολύ τυπικά. Το μωρό είναι «Χριστιανός», πρέπει να εξηγήσω, και οι γονείς του είναι αληθινοί Χριστιανοί, διαφορετικά η
γυναίκα Παρία δεν επιτρεπόταν να τα αγγίξει.

Η κατσίκα υποχωρεί, το μωρό είναι τώρα στην αγκαλιά της μητέρας του· οπότε συνεχίζουμε
εκεί που είχαμε σταματήσει, και βλέπω το έξυπνο νεαρό κορίτσι, και παρατηρώ ότι ακούει
σαν κάποιος που καταλαβαίνει. Φαίνεται μάλλον ανώτερη· το σε χρώμα τριαντάφυλλο της
σελέι είναι καθαρό, και δύο μεγάλα χρυσά κοσμήματα είναι σε κάθε αυτί· έχει ένα μικρό
χρυσό κολιέ γύρω από το λαιμό της, και ασημένια βραχιόλια και δαχτυλίδια δακτύλων. Όλοι οι άλλοι είναι απελπιστικά βρώμικοι και πολύ οπισθοδρομικοί, αλλά ακούνε όπως οι
περισσότεροι άνθρωποι ακούνε στην εκκλησία, με ένα είδος αδύναμης έκφρασης. Είναι το
σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουν.
Τους μιλάω τώρα, και μέχρι να περάσω στα μισά του δρόμου κανείς δεν λέει τίποτα, όταν
ξαφνικά η κοπέλα σχολιάζει, «Έχουμε δέκα δάχτυλα, όχι μόνο ένα!» που είναι τόσο εκπληκτικό που σταματάω και αναρωτιέμαι τι μπορεί να έχει σκεφτεί. Μιλούσα για το ένα πρόβατο που χάθηκε από τα εκατό. Τι σχέση έχει με ένα δάχτυλο και δέκα; Στη συνέχεια εξηγεί,
«Έχω ακούσει όλα αυτά πριν. Έχω μια αδερφή που είναι χριστιανή, και όταν έμεινα μαζί
της, και άκουσα τα πάντα για τη θρησκεία σας, και ένιωσα στην καρδιά μου ότι ήταν καλό.
Αλλά τότε Εγώ παντρεύτηκα» («δέθηκα», είπε), «και φυσικά το ξέχασα. αλλά τώρα θυμάμαι, και λέω αν δέκα από τους ανθρώπους μας θα ενταχθούν και θα πάνε στον δρόμο σου,
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αυτό θα είναι καλό, αλλά ποια θα ήταν η αξία να πάει ένας; Ποια είναι η χρήση του δάχτυλου όταν κινείται από μόνο του; Χρειάζονται δέκα για να κάνουν τη δουλειά της ημέρας.»
«Αν δέκα από εσάς είχατε χολέρα, και σας έφερνα φάρμακο για τη χολέρα, θα λέγατε, ‘Δεν
θα το πάρω αν δεν το πάρουν και οι άλλοι εννέα;» Απάντησα. Γελάει και οι άλλοι γελούν,
αλλά λίγο ανήσυχα. Δεν τους αρέσει αυτή η αναφορά στη φοβερή χολέρα. Ο θάνατος του
σώματος είναι πολύ πιο τρομακτικός από το θάνατο της ψυχής. «Θα το πάρεις, και μετά οι
άλλοι, βλέποντάς ότι σου έκανε καλό, ίσως θα το έπαιρναν»· και προσπαθούμε να τους κάνουμε να καταλάβουν το σημείο της εικόνας. Αλλά ένα σημείο είναι σαν τη μύτη της βελόνας που τρυπά, και το τρύπημα είναι άβολο.
Οι τρεις άντρες αρχίζουν να ανακατεύουν τα πόδια τους και να μιλούν για άλλα πράγματα.
Η γριά πεθερά προτείνει το μπτιλ παντού, και μας δίνει μερικά βρώμικα φύλλα με μια πιεστική πρόσκληση για να πάρουμε μέρος. Οι διάφοροι θεατές κάνουν παρατηρήσεις και το
κορίτσι αφιερώνεται στο μωρό της. Αλλά σκέφτεται· και ένας μπορεί να δει ότι παλιές αναμνήσεις αναδεύονται. Επιτέλους με έναν αναστεναγμό σηκώνεται, κοιτάζει γύρω από τη μικρή αδιάφορη ομάδα, πηγαίνει στο τζάκι και φυσάει τη φωτιά. Αυτό σημαίνει ότι καλύτερα
να λέμε σαλάμ· οπότε το λέμε και το λένε, προσθέτοντας το συνηθισμένο «Πηγαίνετε και
να ξανάρθετε.»
Θα είναι ευκολότερο να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα χαμηλά επίπεδα από
ό, τι θα ήταν να βοηθήσουν τους δασκάλους τους στα υψηλότερα επίπεδα ζωής. Αλλά το να
κάνεις οτιδήποτε γνήσιο ή ριζοσπαστικό μεταξύ των δύο ομάδων ανθρώπων δεν είναι ποτέ
πραγματικά εύκολο.

«Χρειάζεται το Ιδεώδες να πετάξει ένα στρώμα σκόνης της Πραγματικότητας πάχους μιας τρίχας.»
Χρειάζεται περισσότερο. Χρειάζεται το Θεό. Χρειάζεται το Θεό για να προχωρήσει το ελάχιστο. Χθες επισκεφθήκαμε ένα χωριό Κάστας, και μια γριά κυρία, που φαίνεται ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για μας, μου είπε ότι θα ήθελε να βάλει το χέρι μου στο δικό της· «αλλά», όπως μας εξήγησε, «σήμερα το πρωί ένα από τα παιδιά του χωριού έγειρε στην άκρη
της δεξαμενής για να πει, και έπεσε μέσα και πνίγηκε· έτσι έχω να πάω να παρηγορήσω
τους δικούς του, και τώρα επέστρεψα από το λούσιμο, και δεν νιώθω τώρα την όρεξη να
λουστώ ξανά.» Αν με άγγιζε θα χρειαζόταν να λουστεί για να ελευθερωθεί από τη μόλυνση.
Βέβαια τη βεβαίωσα ότι το καταλάβαινα καλά, αλλά καθώς καθόταν εκεί μόνο πέντε εκατοστά μακριά μου, όμως διατηρώντας προσεχτικά απαραβίαστα αυτά τα πέντε εκατοστά χώρου, ένιωσα ότι αυτή η δημιουργημένη από την κάστα της απόσταση, ήταν η πιο απλή περίπτωση «Σκόνης της Πραγματικότητας, στην επιφάνεια του συστήματος της ζωής της, όμως
για να «πετάξει αυτό στρώμα από πάνω της, χρειαζόταν τουλάχιστο τη δύναμη του Θεού.»
«Πνεύμα έλα και πνεύσε!» κραυγάζουμε. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
Καμιά φορά καθώς μιλάμε οδηγούμαστε στο ερώτημα για το χαρακτήρα του Ιησού, και, καθώς προσπαθούσαμε να της περιγράψουμε λίγο από την αγάπη του και την καλοσύνη του
αγαπημένου μας Κυρίου, είπε: «πόσο ωραίος πρέπει να είναι!». Φαινόταν ότι «σχεδόν είχε
πεισθεί,» αλλά γνωρίζουμε ότι ήταν μόνο σχεδόν, όχι τελείως· γιατί ακόμη δεν έχει καταλάβει ότι έχει ανάγκη για ένα Σωτήρα, δεν είχε αίσθηση της αμαρτίας. Καμιά φορά αυτή η ανάγκη έρχεται αργότερα· αλλά βρίσκουμε ότι αν η ψυχή πρόκειται να αντισταθεί στις τεράστιες αντίθετες δυνάμεις που αμέσως επιτίθενται σ’ αυτήν καθώς κάνει μια μικρή στροφή
προς το Χριστό, θα πρέπει να γίνει μέσα η καταδίκη της αμαρτίας· όχι κάποιο επιφανειακό
συναίσθημα, μια απλή εκτίμηση ή ελπίδα ή αγάπη, αλλά κάτι που θα αντέξει σ’ αυτήν την
επίθεση.
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Έτσι μέσα από τα μάτια αυτής της αγαπητής γυναίκας που γεμίζανε με δάκρυα καθώς ακούει για την τιμή του πόνου που πλήρωσε Αυτός, κι αν και με χαρά ακούει καθώς διαβάζουμε και μιλάμε μαζί της και προσευχόμαστε, όμως γνωρίζουμε ότι δεν έχει προχωρήσει
το έργο σε βάθος, και κάνουμε «βαθιά αιτήματα» για αυτή ,και συνεχίζουμε.
Στην Ινδία οι άνδρες πρέπει να εργάζονται μεταξύ ανδρών και γυναίκες μεταξύ γυναικών,
αλλά μερικές φορές, σε νέα μέρη, όπως έχω πει προηγουμένως, πρέπει να σταματήσουμε
και να μιλήσουμε σε άντρες πριν μας αφήσουν να περάσουμε. Για παράδειγμα, ένα απόγευμα καθώς κατηφόριζα στο δρόμο μου προς τις γυναίκες με σταμάτησε ο επικεφαλής του
σπιτιού, ένας καλός γέρος συνηθισμένου τύπου, ευγενικός αλλά αντίθετος. Ζήτησε να δει
τα βιβλία μου. Είχα μια Βίβλο, ένα βιβλίο με ποιήματα και ένα βιβλίο με στάντζες που είχαν
σημασία για την αλήθεια, αντιγραμμένες από τα παλιά κλασικά Ταμίλ. Αυτό τον χτύπησε.
Τότε άρχισε να ψάλλει τις στάντζες με τον απαράμιλλο τρόπο τους και με τον ήχο τους και
αρκετοί άλλοι γέροι πλησίασαν γύρω από τη βεράντα, μέχρι που σύντομα δώδεκα ή περισσότεροι άκουγαν με αυτήν την εκφραστική απόδοση που φαίνεται να την κρατάνε για τη
δική τους αγαπημένη ποίηση.
Μετά που ο αναγνώστης είχε τραγουδήσει δώδεκα ή περισσότερες στάντζες σταμάτησε και
με ρώτησε αν πραγματικά με ενδιάφερε. Φυσικά είπα ότι μου άρεσε πολύ, και ήθελα μόνο
να ήξερα περισσότερα, γιατί τα κλασικά Ταμίλ είναι μια μελέτη από μόνα τους, και αυτοί οι
όμορφοι αρχαίοι στίχοι που είχα αντιγράψει ήταν μόνο αποσπάσματα από δύο μεγάλους
τόμους, γεμάτους σοφία της Ανατολής.
Ήταν όλοι πολύ φιλικοί τώρα και αρχίσαμε μια συνομιλία. Ένας από την ομάδα υποστήριξε
ότι υπάρχουν τρεις συν-αιώνιες ουσίες - ο Θεός, η Ψυχή και η Αμαρτία. Η αμαρτία είναι αιώνια δεμένη στην ψυχή, καθώς η σκουριά της πρασινάδα του χαλκού είναι δεμένη με τον
χαλκό. Μπορεί να αφαιρεθεί τελικά με έντονο διαλογισμό για το Θεό και από την εκτέλεση
επίπονων έργων αξίας. Αλλά αυτές οι ασκήσεις που παραδέχτηκαν όλοι ήταν ασυμβίβαστες
με τη συνηθισμένη ζωή των περισσότερων ανθρώπων και γενικά ανέφικτες. Και λοιπόν το
γεγονός είναι ότι παραμένει η σκουριά της πρασινίλας της αμαρτίας.
Θυμάμαι την ευχαρίστηση που ένιωσα καθώς ανακάλυψη ότι στο Ησαΐας 1:25 χρησιμοποιείται η ίδια εικόνα· γιατί η λέξη «προσμίξεις» που χρησιμοποιείται στην Μετάφραση της
Βιβλικής Εκκλησίας είναι η λέξη που αποδίδεται ως πράσινη σκουριά του χαλκού στα Ταμίλ·
κι έτσι το εδάφιο αποδίδεται «τώρα παίρνω εγώ στα χέρια μου την υπόθεση σου και στη
φωτιά το ασήμι σου απ’ τη πράσινη σκουριά θα καθαρίσω». Οι περισσότεροι από τους άλλους είχαν μια διαμετρικά αντίθετη άποψη. Έτσι για αυτούς η Ψυχή και Αμαρτία μακράν
από του να είναι συν-αιώνιες με το Θεό δεν υπάρχουν καθόλου Και οι δύο τους είναι απατηλές. Μόνο μια οντότητα υπάρχει. Είναι το Αιώνιο Πνεύμα, και το οποίο δεν έχει ούτε
προσωπικότητα ούτε προσωπικές ποιότητες. Όλες οι χωριστές υπάρξεις είναι απατηλές. Ο
συλλογισμός, του ίδιου απορροφητικού τύπου θεωρείται από τον άλλο αναγκαίος, ο μόνος
τρόπος να φτάσεις στο στάδιο του φωτισμού που οδηγεί να σε απορροφήσει η Θεία Ουσία,
στην οποία τελικά θα συγχωνευτούμε, και θα χάσουμε αυτό που φαινόταν χωριστή οντότητα. Χανόμαστε στο Θεό όπως χάνεται μια σταγόνα στον Ωκεανό.
Μερικοί από τους άνδρες υποστήριζαν μια φάση αλήθειας που μας θυμίζει τρελό Καλβινισμό, ενώ άλλοι υποστήριζαν το ακριβώς αντίθετο που ήταν παράξενα σαν οπαδοί του Αρμίνιου. Οι Καλβινιστές έδιναν μια εικόνα για τις πεποιθήσεις τους με μια διαφωτιστική λέξη,
Γατοκράτημα, και οι Αρμινιανοί με μια άλλη, Κράτημα_Πηθίκου. Μπορείτε να βρείτε μια
καλύτερη εικόνα; Η γάτα παίρνει τα γατάκια και τα κουβαλά στο στόμα της· το γατάκι είναι

42
παθητικό, η γάτα κάνει τα πάντα. Όμως ο μικρός πίθηκος μένει κρατημένος στη μητέρα του,
και κρατιέται με όλη του τη δύναμη. Αυτοί που είδανε το κράτημα της γάτας στα σπίτια
τους και το κράτημα του πιθήκου στη ζούγκλα, μπορούν να εκτιμήσουν την ακρίβεια αυτών
των δύο εικόνων.
Όμως μέσα από όλες τις μορφές του Ινδουισμού όσο αντιφατικές και να είναι μεταξύ τους
υπάρχει μια υποκείμενη σκέψη καθαρού και απλού πανθεϊσμού. Και αυτό εξηγεί πολλές
από τις προηγούμενες αντιφάσεις, και τις ανάρμοστες μεταξύ τους ιδέες που εμφανίζονται
συνεχώς και μπερδεύουν κάποιον που θέλει να κατανοήσει την Ινδουιστική τάση της σκέψης. Έτσι ενώ αυτοί οι άνδρες υποστήριξαν όλοι τους ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός, παραδέχτηκαν ότι ο καθένας τους λάτρευε αρκετούς. Δεν βλέπανε κάτι το ασυνεπές σ’ αυτά. Όπως
ο αέρας είναι σε κάθε τι, έτσι και ο Θεός είναι σε κάθε τι, έτσι και στα διάφορα σύμβολα.
Και όπως ο Βασιλιάς μας έχει διαφόρους Αντιβασιλείς και κυβερνήτες που τον εκπροσωπούν για να κυβερνούν τις κτήσεις του στο όνομα του, έτσι και ο Ανώτατος Θεός έχει πολλές υπο-θεότητες, με μικρότερη δύναμη και που υπάρχουν με τη δύναμη Του, και Αυτός
που τα πάντα διαπερνά, μπορεί να λατρευτεί κάτω από τις μορφές τους.
Εκείνο το απόγευμα μου επανέλαβαν αυτό το επιχείρημα όλοι τους ενωμένοι, και αν και
έχεις πιθανόν στο νου σου καλές απαντήσεις, μπορείς να δεις ότι δεν ικανοποιούσαν τους
Ινδουιστές που δίνουν το επιχείρημα τους με μια λογική που είναι ιδιαίτερη στην Ανατολή,
και είναι αρκετά λεπτά τα επιχειρήματα έτσι ώστε να φαίνονται μυστηριώδη στο πρακτικό
μυαλό του Δυτικού· και τότε-αφού απατούμε τον εαυτό μας και ταυτόχρονα είμαστε πρακτικοί — έχουμε την τάση να λυπούμαστε τον φτωχό Ινδουιστή γιατί είναι τόσο διαφορετικός από του μάς, και δεν έχουμε γι’ αυτόν καμία συμπάθεια, γκρινιάζουμε ότι αυτά τα επιχειρήματα δεν αξίζουν καθόλου, ενώ στην πραγματικότητα έχουν μεγάλη αξία, μόνο που
δεν το βλέπουμε, γιατί δεν έχουμε σκεφτεί πόσο δύσκολη είναι η ερώτηση.
Ακριβώς το αντίθετο, μερικές φορές έχουμε να συναντήσουμε ένα τύπο μυαλού όπως του
MacDonald μαθητή του Σαίξπηρ, ο οποίος «έχανε ένα απλό σημείο από τα μάτια του που
ήταν τόσο ξεκάθαρο που έβλεπε δια μέσω του χωρίς να το βλέπει, έχοντας εστιάσει τον εαυτό τους πέρα από αυτό.» Σίγουρα υπάρχουν πολλά για να μάθουμε πριν από το να μπορεί κάποιος να ελπίζει να καταλάβει την περιέλιξη του νήματος της σκέψης που πρέπει να
ανιχνευθεί εάν κάποιος θα ακολουθήσει τη λειτουργία του ινδουιστικού νου. Μην αφήνετε
κανέναν που έχει δυνατότητα να λύνει τους διανοητικούς κόμπους να πιστεύει ότι το δώρο
του θα χαθεί στην Ινδία!
Τα λόγια που έκαναν πιο μεγάλη εντύπωση στους Ινδουιστές εκείνο το απόγευμα ήταν από
την Α΄ Ιωάννου 5:11,12 «Ο Θεός μας χάρισε την αιώνια ζωή. Κι αυτή η ζωή υπάρχει στην
κοινωνία με τον Υιό του. Όποιος έχει τον Υιό, αυτός μόνο έχει τη ζωή· όποιος δεν έχει τον
Υιό του Θεού, αυτός δε έχει ούτε τη ζωή.» Είχα την επιθυμία να πάω στις γυναίκες, αλλά
όταν άρχισαν να διαβάζουν αυτά τα εδάφια και να ρωτούν για το νόημα τους, δεν μπορούσα να πάω χωρίς να προσπαθήσω να τους πω κάτι. Ω, πόσο χρειάζεται κανείς σε τέτοιες
στιγμές να του γίνεται ο Χριστός Σοφία, γιατί, εδώ μπορεί κανείς να κάνει σφάλματα. Αν θέσουμε την αλήθεια της σχέσης του Θεού με την ψυχή υποκειμενικά — «Όποιος έχει τον Υιό,
αυτός μόνο έχει τη ζωή»— και την πούμε σε σκεπτόμενους Ινδουιστές όπως ήταν αυτοί οι
άνδρες, θα γοητευτούν τέλεια· γιατί δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την ενσάρκωση, όπως
θα είχε ένας Μουσουλμάνος· και ίσως προς την ξαφνική έκπληξη σου και χαρά, θα σου
πούνε ότι αυτά ήταν έτοιμοι να τα πιστέψουν. «Ο Χριστός μέσα μου» — αυτό είναι κατανοητό. «Η κατοίκηση του Πνεύματος του Θεού μέσα στον πιστό»—είναι ανάλογο με τη δική
τους φράση: «η κατοίκηση της Θεότητας μέσα στο Λωτό της καρδιάς.» Όμως πιθανόν με το
να ανταλλάξουμε λέξεις και εκφράσεις που είναι ήδη μέρος της Ινδουιστικής ορολογίας, να
τους υποβάλλουν σκέψεις υλιστικές, μπορεί να τους παραπλανήσουμε και να
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παραπλανήσουμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται, όχι μόνο να καταλάβουμε τι λέγει ο Ινδουιστής, αλλά ποιο είναι το νόημα για τον ίδιο των λέξεων του, που είναι κάτι το διαφορετικό.
Αυτή η συζήτηση τελείωσε με μια υπόσχεση από τους άνδρες να κανονίσουν για μια συνάντηση με τον Ίγουερ, αν θα μπορούσε να έρθει και να την αναλάβει, πράγμα βέβαια που το
έκανε. Θα μου άρεσε να τέλειωνα λέγοντας «και αρκετοί μεταστράφηκαν στον Χριστό,» όμως αυτό δεν θα ήταν αληθινό. Αυτές οι βαθιά ριζωμένες αρχαίες φιλοσοφίες είναι αρκετά
δυνατές, όταν τις καταλάβεις σωστά, για να σε κάνουν να νιώσεις πόσο μικρός είσαι για να
τις ανατρέψεις· όμως δεν είναι παρά «Σκόνη» σε σύγκριση με τη δύναμη του «Πραγματικού» που είναι περιχαρακωμένο πίσω τους. Μόνο επιφανειακή Σκόνη· και όμως όπως σε
κάθε άλλη περίπτωση, δεν μπορεί τίποτε να τινάξει αυτή τη Σκόνη μακριά παρά μόνο η
πνοή του Θεού.

Εικόνα 14 Μια άλλη χήρα. Δεν ήταν ποτέ σύζυγος· και, συγκλονισμένοι από κάποιο είδος λύπης, την άφησαν να κρατήσει ένα κόσμημα σε κάθε αυτί. Είναι Vellalar· οι άνθρωποι
της είναι πλούσιοι γαιοκτήμονες. Ένιωθε ντροπή που υποχώρησε στην αδυναμία να μας αφήσει να τραβήξουμε τη
φωτογραφία της· και όταν πήγαμε να την δείξουμε, δεν την
κοίταζε. Δεν έχει καμία επιθυμία να ακούσει· και αυτή και
το νεαρό κορίτσι στα πόδια

Αφήσαμε τους ηλικιωμένους στα βιβλία τους και τις ατελείωτες ανακρίσεις, και συνεχίσαμε
στο διαμέρισμα των γυναικών. Εκεί είδαμε μια χήρα με ένα μικρό παιδί, πολύ δίκαιη και
γλυκιά και απαλή, αλλά πιο ήσυχη από ό, τι ένα παιδί· γιατί ήταν μια καταραμένη χήρα. Το
μυαλό της είναι κοφτερό- θέλει να μάθει· αλλά γιατί πρέπει να μάθει μια χήρα, λένε, γιατί
πρέπει να σπάσει τα όρια το μυαλό της; Ζει σε ένα μικροσκοπικό σπίτι χτισμένο με λάσπη,
σε μια μικρή αυλή με τοίχους με λάσπη· μπορεί να μην βγαίνει πέρα από αυτά τα τείχη,
τότε γιατί πρέπει να σκεφτεί πιο πέρα; Αλλά είναι καλύτερη από τις περισσότερες, γιατί ζει
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με τη μητέρα της, που την αγαπά, και ο πατέρας της που την έχει σαν το κατοικίδιο του, και
έτσι είναι αρκετά προστατευμένη από τη σκληρή μάστιγα της γλώσσας.
Υπάρχει μια άλλη χήρα στην επόμενη αυλή· αυτή δεν είναι προστατευμένη. Ζει με την πεθερά της, και ο κόσμος έχει χτυπήσει την καρδιά της για χρόνια· τώρα έχει γίνει σκληρή. Εκεί κάθεται με το πηγούνι της ακουμπισμένο στο χέρι, απλά σκληρή. Πριν από χρόνια την
παντρέψανε, ένα αθώο, παιχνιδιάρικο μικρό παιδί, με έναν άνδρα που πέθανε όταν ήταν
εννέα ετών. Τότε της πήρανε τα κοσμήματά της από πάνω της , όλα εκτός από δύο μικρά
σκουλαρίκια, τα οποία άφησαν από λύπη· και αυτό το φτωχό κομμάτι κοσμημάτων ήταν
λίγη χαρά για αυτήν. Δεν μπορούσε να το καταλάβει στην αρχή και όταν της αφαίρεσαν το
όμορφο χρωματιστό σέιλι, και έπρεπε να φορέσει το χοντρό λευκό πανί που μισούσε, φώναξε με ανίσχυρη παιδική οργή· και στη συνέχεια τιμωρήθηκε και της είπαν πολλά πικρά
ονόματα - η ίδια η λέξη χήρα σημαίνει πικρία, και σταδιακά κατάλαβε ότι υπήρχε κάτι κακό
με αυτήν. Δεν ήταν σαν τα άλλα κορίτσια. Είχε φέρει κακή τύχη στο σπίτι. Θεωρήθηκε καταραμένη.
Είναι αλήθεια ότι μερικές αντιμετωπίζονται πιο απαλά και πολλές χήρες ανήκουν σε κάστες
όπου ο ζυγός του εθίμου είναι πιο ελαφρύς, για αυτές η κατάρα δεν είναι τόσο κοφτερή,
την αμβλύνουν, υπάρχει μόνο μια θαμπή αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σε όλες τις
ανώτερες κάστες η πίεση είναι βαριά, και υπάρχουν εκείνες που αισθάνονται έντονα, αισθάνονται στο κέντρο της ψυχής τους, το τσίμπημα της ντροπής της κατάρας.
«Είναι η μοίρα της», λέει η ταραγμένη μητέρα. ποιος μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του;»
«Είναι αμαρτία», λέει η πεθερά· και ο υπόλοιπος κόσμος συμφωνεί. «Όπου πηγαίνει ο ταύρος, εκεί πηγαίνει και το σχοινί του.» «Πράξεις που έγιναν σε μια προηγούμενη γέννηση,
καινε σε αυτήν τη γέννηση.»
Μεγάλο μέρος της δουλειάς της κατάρας κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες. Είδα μια νεαρή χήρα την περασμένη εβδομάδα, της οποίας το μυαλό έχει σαλέψει λόγω της σοβαρότητας της μετάνοιας που είναι υποχρεωμένη να εκτελεί. Όταν, όπως το έθεσαν, «ο θεός της
κακής τύχης την καταλαμβάνει», δηλαδή, όταν γίνεται βίαια, «τη μεταφέρουν ήσυχα σε άλλο μέρος.» Κανείς δεν βλέπει τι γίνεται εκεί, αλλά ξέρω ότι μέρος της θεραπείας συνίσταται
στο ξύσιμο του κεφαλιού της με αγκάθια και στη συνέχεια τρίψιμο ακατέργαστου χυμού
λάιμ (lime juice)- ο χυμός lime είναι σαν το χυμό λεμονιού, μόνο περισσότερο οξύς. Όταν
περάσει ο παροξυσμός, ξαναεμφανίζεται και κάνει μετάνοια μέχρι να έρθει η επόμενη παρόμοια κατάσταση και «τακτοποίηση.» Αυτό επαναλήφθηκε τρεις φορές τους τελευταίους
μήνες.
Επισκεπτόμουν ένα σπίτι Ινδουιστών για δυο χρόνια πριν να βρω ότι όλο αυτόν τον καιρό
κρατούσαν ένα κορίτσι δεκαεφτά χρονών σε ένα πάνω δωμάτιο. «Ας την να κλαίει», λέγανε
και ανέφεραν μια παροιμία· «αν και κλαίει, θα περάσει η λύπη της χήρας;» Μια μέρα μετά
που νύχτωσε, την έφεραν κάτω για λίγα λεπτά, και μια φορά την ημέρα, το μεσημέρι της
δίνουν λίγο φτωχό φαγητό. Της επιτρέπουν τώρα να κατεβαίνει, αλλά μόνο στο πίσω μέρος
του σπιτιού· ποτέ δεν σκέφτεται να αντισταθεί στο «διάταγμα» του εγκλεισμού της— είναι
όπως το καταλαβαίνει η μοίρα της. Καμιά φορά ξαναεμφανίζεται η ζωή του χαρούμενου
κοριτσιού, τότε παίζει και γελά με το όμορφο αγόρια της κουνιάδας της· αλλά μόλις ακούσει μια ανδρική φωνή εξαφανίζεται στο πάνω πάτωμα. Υπάρχουν παροιμίες στη γλώσσα
που λένε το γιατί.
Μια μέρα καθόμουν στη βεράντα ενός σπιτιού πλούσιων Ινδουιστών και μιλούσα με τις όμορφες γυναίκες με τα ωραία τους στολίδια και τα μεταξωτά τους φορέματα. Όλη αυτή την
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ώρα, δεν το ήξερα, μια χήρα ήταν δεμένη πάνω σε ένα σάκο σε ένα εσωτερικό δωμάτιο.
Αυτή η αδικία είναι μια κρυφή αδικία.
Δεν νομίζω ότι κάποιος θα χαρακτήριζε τους Ινδουιστές ιδιαίτερα σκληρούς· σε σύγκριση
με τους περισσότερους άλλους Ασιάτες, τα ένστικτά τους είναι ευγενικά. Ένα έθιμο τόσο
ανελέητο όπως αυτό το έθιμο, το οποίο τιμωρεί τους αθώους με τόσο σοβαρή τιμωρία, δεν
μας φαίνεται φυσιολογικό. Φαίνεται σαν ένα παράσιτο έθιμο, το οποίο έχει χτυπήσει τις
ρίζες του βαθιά στο δέντρο της κοινωνικής ζωής των Ινδουιστών, αλλά δεν είναι μέρος αυτής. Σκεφτείτε τη δύναμη που πρέπει να ασκήθηκε κάπου από κάποιον προτού να αλλάξει η
διάθεση ενός έθνους.
Αυτό το έθιμο είναι αρκετά τρομερό. Πολλοί άντρες, Ινδοί και ξένοι, το πολέμησαν και απέτυχαν. Είναι ένα τεράστιο και πολύ αυστηρό σύστημα τυραννικής καταπίεσης, μοιάζει σαν
μια μεγάλη πυραμίδα, αρχαία και ακίνητη. Αλλά υπάρχει κάτι μεγαλύτερο πίσω από αυτό.
Είναι μόνο το αποτέλεσμα μιας αιτίας - η σκόνη του Πραγματικού.
Τι μπορεί να αλλάξει το έθιμο; Μήπως συγγράμματα ή ομιλίες, ή ταραχές, ή πράξεις του
Κοινοβουλίου; Όλα αυτά σίγουρα έχουν το ρόλο τους. Αναπτύσσουν την ερώτηση, ανακατεύουν τη σκόνη - αλλά την κάνουν να φεύγει; Ωχ όχι! τίποτα δεν μπορεί να αγγίξει τη συνείδηση των ανθρώπων, και να αντιστρέψουν τελείως την άποψή τους για τα πράγματα,
και τα αλλάζουν ριζικά, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει.
Ναι, είναι αλήθεια, μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό που έχει γίνει από την
κυβέρνηση, από ιεραπόστολους και μεταρρυθμιστές, αλλά υπάρχουν στιγμές στην καρδιά
των ιστοριών όλων που κοιτάζουν αρκετά κάτω για να δουν τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων όταν η θλίψη διαμορφώνεται στην κραυγή του Προφήτη, «στη
χώρα δεν μπορέσαμε να φέρουμε τη σωτηρία»27
Είναι αλήθεια. Εμείς δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε καν να μετρήσουμε το βάρος ενός κόκκου σκόνης που έχει κατακαθίσει πάνω στις ζωές των ανθρώπων. Αλλά πιστεύουμε ότι ο
Θεός μας, ο Οποίος καταλαβαίνει και μετρά τη σκόνη της γης, καταλαβαίνει στο έπακρο τη
Σκόνη του Πραγματικού, και πιστεύουμε ότι θα Τον δούμε να εργάζεται, ο Οποίος έχει τη
δύναμη και μπορεί να δώσει ένα αποτελεσματικό έργο.
Πιστεύουμε ότι θα δούμε, και πιστεύουμε ότι και τώρα βλέπουμε· και όταν βλέπουμε κάτι,
έστω και κάτι μικρό, όταν πνέει η Πνοή του Θεού, τότε ακόμη και η σκόνη που καλύπτει
«με πάχος τρίχας» θα φύγει, και τότε θα δούμε πράγματα που δεν μπορούμε να περιγράψουμε, και νιώθουμε την παρουσία του Κυρίου μας ανάμεσα μας, και βλέπουμε σιωπηλά
με χαρά και προσμονή για τον ερχομό της Ημέρας, όταν κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη,
και η δύναμη του ίδιου του Πραγματικού, θα καταργηθεί και έτσι ο Θεός θα βασιλέψει πλήρως πάνω σε όλα.28
Έτσι ξανά και ξανά, σας ζητούμε να προσεύχεστε για το κίνημα της μεταρρύθμισης και του
εκπολιτισμού της Ινδίας, αλλά πολύ περισσότερο για να κινηθεί η Πνοή του Θεού, και για
μας τους εργάτες Του εδώ, να μένουμε σ’ Αυτόν χωρίς τον Οποίον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ρίζες
«Δεν είναι εύκολο στην Αγγλία να οδηγήσεις έναν γέρο ή μια γυναίκα στον Χριστό, παρόλο
που η μόνη «ρίζα» που τους κρατά από αυτόν είναι η αγάπη για τον κόσμο. Όπως λέει η
27
28

Ησαϊας 26:18
Α’ Κορινθίους 15:28
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παροιμία των Ταμίλ, «Αυτό που δεν έσκυψε στα πέντε δεν θα λυγίσει στα 50», ακόμα λιγότερο σε εξήντα ή εβδομήντα. Όταν μια ψυχή στην Ινδία συγκρατείται, όχι μόνο από μία
ρίζα, αλλά από μυριάδες ρίζες, ποιος είναι ικανός για να την ελευθερώσει; Μόνο Αυτός που
ανατρέπει τα βουνά από τις ρίζες. «Αυτό το είδος δεν βγαίνει παρά με προσευχή και νηστεία.»
Ιεραπόστολος στην Ινδία.
«ΑΜΜΑ, γερνάς.»
«Ναι (γρύλισμα), ναι.»
«Όταν είμαστε γέροι τότε ο θάνατος είναι κοντά.»
«Ναι (γρύλισμα), ναι.»
«Τότε πρέπει να αφήσουμε το σώμα μας και να πάμε κάπου αλλού.»
Τρία ακόμη γρυλίσματα.
«Άμμα, ξέρεις πού πηγαίνεις;»
Τότε η γριά ξυπνά λίγο, γρυλίζει λίγο περισσότερο, «Ποιος ξέρει πού πηγαίνει;» μουρμουρίζει και ξαναγυρνά στα γρυλίσματα.
«Ξέρω πού πηγαίνω», απαντά η κοπέλα. «Άμμα, δεν θέλεις να μάθεις;»
«Δεν θέλω να ξέρω τι;»
«Που πας.»
«Γιατί να θέλω να ξέρω τι;»
Το κορίτσι ξαναπάει. Η γριά γυρίζει στην νύφη της. «Είναι το ρύζι έτοιμο;» λέει. Η κοπέλα
προσπαθεί ξανά. Η γριά συμφωνεί όλοι μας πρέπει να πεθάνουμε. Ο θάνατος είναι κοντά
στον γέρο· είναι γριά, επομένως ο θάνατος είναι κοντά σ’ αυτήν, πρέπει να πάει κάπου
μετά το θάνατο. Θα ήταν καλό να γνωρίζουμε πού πηγαίνει. Δεν ξέρει πού πηγαίνει. Τότε
κοιτάζει και γρυλίζει.
Η κοπέλα προσπαθεί με διαφορετικούς τρόπους. Σε ποιον αποβλέπει η γριά για βοήθεια
όταν θα έρθει ο θάνατος;
«Στο Θεό.»
«Ποιο Θεό;»
«Το μεγάλο Θεό.» Και ανασηκώνεται για να εκφράσει τον εαυτό της και διακηρύσσει ότι
Αυτός είναι ο συνεχής της διαλογισμός, άρα λοιπόν όλα είναι καλά. «Είναι το ρύζι έτοιμο;»
«Όχι.»
«Τότε δώσε μου ένα φύλλο Μπίτλ,» και κάθεται να τυλίξει μικρά κομμάτια από λάιμ σε μικρές μπάλες, και αυτές τις μπάλες του λάιμ τις τυλίγει με το φύλλο μπιτλ· με λίγο καρύδι
αρέκα για γεύση, και αυτό το φύλλο μπιτλ το βάζει στο στόμα της— όλα αυτά τα κάνει
πολύ αργά, και με πολλούς ήχους που βγάζει από το στόμα της που τους μετέφρασα σε
«γρυλίσματα». Και αυτά είναι όλα που κάνει. Δε θέλει ούτε να ακούει, ούτε να μιλά, θέλει
μόνο να τραγανίζει μπιτλ και να γρυλίζει.
Αυτό δεν είναι μια συγκινητική ιστορία. Είναι μόνο αληθινή. Συνέβαινε κάθε απόγευμα ακριβώς όπως την περιέγραψα, και η κοπέλα, μια μακρινή γνωστή της γριάς, που ήρθε μαζί
μου και με τόση ευχαρίστηση ήθελε να πει τα Καλά Νέα, έπρεπε να τα παρατήσει. Είχε
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αρχίσει να μιλά για την αγάπη του Ιησού, όμως αυτό έπεφτε τελείως στο κενό· και έτσι δοκίμασε μια πιο τρομακτική μέθοδο για να μιλήσει, και το αποτέλεσμα ήταν —γρυλίσματα.

Εικόνα 15 Μεγέθυνση μιας από τις 3 γριές που φαίνονται στο
κεφάλαιο 6. Ένα τυπικό πρόσωπο έξυπνων και ενδιαφερόντων
ηλικιωμένων, αλλά πολύ σπάνια βρίσκουν ότι επιθυμούν να
«αλλάξουν τη θρησκεία τους». Είναι «ριζωμένοι».

Πρόσφατα ξόδεψα ένα ολόκληρο απόγευμα με ένα πιο έξυπνο «δείγμα». Εδώ έχουμε μια
καλή, γερή ηλικιωμένη, μια από τις τρεις που είδατε προηγουμένως. Είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία της, που της την έδειξα, και δεν μπορούσε να καταλάβει καθόλου πως, σε μια στιγμή καθώς στεκόταν δίπλα στον τοίχο, το πρόσωπο της είχε «μείνει
πάνω σε άσπρο χαρτί.» Λίγη εξήγηση άνοιξε το δρόμο για το σπουδαιότερο πράγμα για το
οποίο είχα έρθει. Καθόμαστε σε μια βεράντα από λάσπη, που έβλεπε σε μια τετράγωνη
αυλή· δύο γυναίκες κοπανούσαν ρύζι, δύο το άλεθαν, μια καθάριζε μια αγελάδα, μερικές
κότες, και πολλά παιδιά, και αρκετά βρέφη, έκαναν τη συζήτηση πολύ δύσκολη για να μπορέσει κανείς να συγκεντρώσει την προσοχή του σε οτιδήποτε, και ακόμη πιο δύσκολο να
κάνεις το μυαλό της γριάς που περιπλανιόταν να συγκεντρωθεί σε ένα θέμα για το οποίο
δεν νοιαζόταν. Ενδιαφερόταν για τη φωτογραφία, αλλά αυτό ήταν κάτι το διαφορετικό.
Η συζήτηση έληξε με την παρατήρηση της ότι άρχισε να σκοτεινιάζει, δε θα έπρεπε να πάει
στο σπίτι της; Δεν σκοτείνιαζε ακόμη, αλλά εννοούσε ότι αρκετά άκουσε, έτσι της είπα σαλάμ και έφυγε, ελπίζοντας ότι θα είχαμε μια καλύτερη ευκαιρία στο μέλλον. Την επόμενη
φορά που επισκεφθήκαμε το Χωριό του Ταμαρίνδου δεν την είδαμε πουθενά· είχε πάει στο
δικό της χωριό, είχε έρθει εδώ μόνο για την κηδεία. Ρωτήσαμε, «θα επιστρέψει;» Δεν είναι
πιθανόν μας είπανε, «ήρθε και έφυγε.» «Ήρθε και έφυγε.» Καθώς το είπαν αυτό, ένιωσα
πόσο αληθινό ήταν αυτό. Ήρθε, για ένα σύντομο απόγευμα που μπορέσαμε να την πλησιάσουμε και τώρα έφυγε για πάντα.
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Σε αυτό το ίδιο χωριό υπάρχει κάποια που περισσότερο από κάθε άλλο τραβά την καρδιά
κάποιου με αγάπη και λαχτάρα, αλλά μέχρι στιγμής όλα μάταια.
Την είδα για πρώτη φορά το βράδυ καθώς γυρίζαμε σπίτι. Καθόταν στη βεράντα της, δίνοντας εντολές στους υπηρέτες καθώς αυτοί στέκονταν στην αυλή κάτω. Τότε γύρισε και μας
είδε. Στεκόμασταν στο δρόμο, κοιτάζοντας μέσα από την ανοιχτή πόρτα. Η γριά, στα λευκά
της ρούχα, με τα λευκά της τα μαλλιά, κάθονταν ανάμεσα σε μια ομάδα γυναικών με ρούχα
σε έντονες αποχρώσεις του κόκκινου, πίσω της το σκούρο ξύλο της κολόνας και της πόρτας,
και από πάνω της το σκαλιστό ταβάνι της βεράντας.
Οι άντρες είχαν έρθει πριν από λίγο από τα χωράφια, και στάθηκαν με τα τραχιά σε εμφάνιση γεωργικά τους εργαλεία που κρέμονταν στους ώμους τους· τα βόδια, μεγαλοπρεπή
πράα κτήνη, έσκυψαν στο άχυρο τους και κουνούσαν τις ουρές τους καθώς στέκονταν στα
μέρη τους στην αυλή, όπου έπαιζαν μερικά μικρά παιδιά.
Τα πουλιά του ορυζώνα, που είναι μικροί άσπροι πελαργοί, πετούσαν από το ένα φύλλο
στο άλλο από τους φοίνικες με ινδοκάρυδο που κρεμόντουσαν στον τοίχο, και το φως της
δύσης που χτυπούσε στα πλάγια, φώτιζε το κάτω μέρος των φτερών τους και τα έκανε να
λάμπουν με ένα καθαρό χλωμό χρυσό, χρυσά πουλιά μέσα στη σκιά του πράσινου. Ένας ραγισμένος τοίχος από λάσπη ήταν γύρω από τη μια άκρη, και το φως της δύσης τον χρωμάτιζε κι αυτόν μέχρις ότου έλαμψε όλο το κόκκινο που είχε μέσα του· και μετά πέρασε μαλακά μέσα από τους φοίνικες και άγγιξε το άσπρο κεφάλι με ένα είδος λαμπρότητας, και
άναψε το μέτωπο στο όμορφο γέρικο πρόσωπο που μας φώναξε, «ελάτε μέσα, ελάτε
μέσα!» μας είπε. Σύντομα γίναμε φίλες μαζί της. Ήταν μια λατρευτής του Σίβα και μάθαμε
αργότερα ότι είχε λάβει τη μύηση· το χρυσό σύμβολο του θεού της είχε στιγματιστεί στον
ώμο της, και είχε ορκιστεί να είναι αφοσιωμένη στο Σίβα για όλη της τη ζωή· αλλά βρήκε
ότι όλα ήταν μάταια, και ποτέ δεν τον λάτρευε, λάτρευε μόνο το Θεό, «και τη νύχτα όταν
όλο το σπιτικό κοιμάται, σηκώνομαι μόνη μου σε ένα δωμάτιο στο ανώγειο, και απλώνω τα
χέρια μου στον Θεό του παντός, και κλαίω με δυνατή φωνή.» Μετά ξαφνικά στράφηκε και
με κοίταξε καλά. «Πες μου, είναι αυτό αρκετό;» είπε. «Είναι αυτό που πρέπει να κάνω για
τη σωτηρία μου; Πες μου!»
Δεν ένιωθα ότι ήταν έτοιμη για μια βουτιά στη βαθιά θάλασσα της πλήρους γνώσης και
παρ’ όλα αυτά προσπάθησα να την πείσω να αφήσει αυτή την ερώτηση, λέγοντας της ότι
αν πίστευε αυτά που της είπαμε για τον Ιησού τον Κύριο μας, σε λίγο θα Τον γνώριζε αρκετά καλά για να τον ρωτά άμεσα αυτό που ήθελε να γνωρίζει, και ότι ο Ίδιος θα της εξηγούσε τι σημαίνει να Τον ακολουθεί. Όμως ήταν αποφασισμένη να το ακούσει τότε, και όπως επέμενε, της διάβασα λίγο από αυτά που λέγει για τον Εαυτό Του. Ήξερε αρκετά για
να κατανοήσει και να πάρει μέσα της, τη δύναμη των δυνατών αυτών λόγων. Δε συμφωνούσε να οδηγηθεί μέσα ευγενικά. «Όχι, πρέπει τώρα να μάθω,» είπε· και καθώς της διαβάζαμε εδάφιο με εδάφιο, το πρόσωπο της πήρε μια έκφραση λύπης. «Έτσι θα πρέπει να
ακολουθήσω τόσο μακριά;» είπε. «Δεν μπορώ να ακολουθήσω το Χριστό τόσο μακριά.»
Ήταν πολύ αργά για να έχουμε μια μεγάλη συζήτηση τότε, αλλά υποσχέθηκε να ακούσει αν
ερχόμουν να της διαβάσω. Δεν μπορούσε να διαβάζει αλλά φαινόταν ότι ήξερε πολλά για
τη Βίβλο.
Για μερικές εβδομάδες μια από μας πήγαινε να την επισκεφθεί μια φορά την εβδομάδα·
καμιά φορά ήταν οι άνδρες εκεί και τότε δεν μπορούσαμε να της διαβάσουμε, γιατί αυτοί
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φαινόταν να έχουν αντίρρηση· αλλά τις πιο πολλές φορές δεν ήταν κανένας άνδρας εκεί
γύρω, και έτσι γινόταν το δικό της και διαβάζαμε.
Ένα απόγευμα μας είπε την ιστορία της. Ήταν επικεφαλής σε ένα διάσημο παλιό «τζάκι», ο
άνδρας της είχε πεθάνει χρόνια πριν· είχε αναθρέψει τα παιδιά της με επιτυχία, και τώρα
ήταν αποκαταστημένα στη ζωή τους. Είχε έναν Χριστιανό συγγενή που ποτέ της δεν τον είχε
δει· νόμιζε ότι αυτός είχε ένα γιο που σπούδαζε σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στη Αγγλία —
στο Κέιμπριτζ, από όσα ήξερα, είχα ακούσει το όνομα του· ο πατέρας του είναι ένας από
τους πραγματικούς μας φίλους.
Όλοι οι γιοι της ήταν πολύ αντίθετοι, όμως ένα από τα κορίτσια της έμαθε για κάποιο διάστημα, και έτσι η μητέρα άκουσε την Αλήθεια, και πείστηκε ότι πράγματι είναι η αλήθεια
και ήθελε πολύ να ακούσει περισσότερα.
Όμως το κορίτσι παντρεύτηκε, και έφυγε μακριά, και εκείνη φοβόταν να ζητήσει να έρθει η
Μις Αμμάλ ξανά, μήπως το προσέξουν οι άνθρωποι και αρχίσουν να λένε κουτσομπολιά.
Έτσι τα χρόνια πέρασαν αδειανά σαν τον αέρα!» Και άπλωσε τα χέρια της, και χτύπησε τις
παλάμες της και κοίταξε τον κενό χώρο ανάμεσα τους, και μετά με κοίταξε με μάτια ερευνητικά, για να δει αν κατάλαβα.
Πόσο καλά καταλαβαίνει κανείς!
«Είμαι ένα κενό για να το γεμίσεις Εσύ,
Η ψυχή μου είναι μια σπηλιά για τη δική σου θάλασσα, . . .
Δεν έχω κάνει τίποτε για Σένα, δεν έχω κάνει τίποτε άλλο από το Θέλω!»
Ποτέ δεν το είχε ακούσει, αλλά τώρα το είπε. Δεν το ακούμε συχνά όταν λέγεται, αλλά όταν
το ακούμε ολόκληρη η καρδιά μας τρέχει να συναντήσει την καρδιά αυτού που το λέγει· το
κάθε τι μέσα μας ποθεί με ένα ανείπωτο πόθο, θέλουμε να τη φέρουμε σ’ Αυτόν που λέγει
«Έλα».
Είχαμε γεμίσει ελπίδα για αυτήν, και γράψαμε στο Χριστιανό συγγενή της, και αυτός μας
απάντησε με χαρά. Φαινόταν τόσο πιθανό ότι θα αποφάσιζε να δεχτεί το Χριστό
Όμως μια μέρα, για πρώτη φορά δεν ενδιαφερόταν να της διαβάσουμε. Θυμάμαι εκείνη
την ημέρα τόσο καλά· ήταν η εποχή των Μουσώνων, και όλη η περιοχή είχε γίνει ένα μεγάλο έλος. Της είχαμε υποσχεθεί να πάμε εκείνο το πρωινό, αλλά την προηγούμενη νύχτα
γέμισαν τα ποτάμια, και η λιμνούλα ανάμεσα σ’ αυτήν κι εμάς είχε γίνει μια λίμνη. Φωνάξαμε τον άνθρωπο που είχε το κάρο - μπάντι και του εξηγήσαμε την κατάσταση. Εκείνος το
συζήτησε για λίγο και μετά είπε στο τέλος —«Ωραία, οι ταύροι μπορούν να κολυμπήσουν,»
και κολύμπησαν.
Δεν χρειαζόταν να είχαμε πάει, ήταν «έξω». Το «έξω» ή «δεν είναι στο σπίτι σήμερα» είναι
μια φράση που δεν περιορίζεται στους κύκλους της κοινωνίας όπου η ευγένεια μετράει περισσότερο από την αλήθεια. «Είμαι μέσα, αλλά δεν θέλω να σε δω», θα ήταν αλήθεια, αλλά
αγενής.
Αυτή ήταν η πρώτη παγωμάρα, αλλά ήταν στο σπίτι στην επόμενη φορά, και συνέχισε να
είναι, μέχρι μετά από μια μακρά συζήτηση που είχαμε, όταν ξαναέκανε την ερώτηση και έπρεπε να αντιμετωπιστεί, «Μπορώ να είμαι Χριστιανή εδώ;»
Ήταν ένα ήσυχο απόγευμα. ήμασταν μόνοι, μόνο τα μικρά εγγόνια ήταν μαζί της - αθώα,
ατρόμητα, χαρούμενα μικρά πλάσματα, τρέχοντας μαζί της με τις επιθυμίες τους, και
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τραβώντας τα χέρια της και ντυμένα όπως είναι ντυμένα τα μωρά στο σπίτι. Η γιαγιά τους
δεν τους προσέφερε πέρα από ένα περιστασιακό ή δύο χάδια, αλλά τα παιδάκια, με τα φωτεινά καστανά μάτια τους και λίγο παχουλά, απαλά, με τα χέρια προσκολλημένα πάνω της
πήγαν στη φωτογραφία που κράτησε η μνήμη και βοήθησε να κατανοηθεί καλύτερο και να
νιώσει κανείς συμπάθεια στην ανθρωπιά της όμορφης οικιακής σκηνής, την ανθρωπότητα
που είναι τόσο φυσική και που ο Θεός ήθελε να είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα σε
όλη μας τη δουλειά, το οποίο σκίζει και κομματιάζει τόσο πολύ τις χορδές της καρδιάς μας,
όσο το να βλέπεις την πνευματική σύγκρουση με το φυσικό, και να γνωρίζεις ότι ενώ η Κάστα και η μισαλλοδοξία βασιλεύουν, ότι πάντα πρέπει να είναι έτσι.
Είχαμε μια καλή και μακριά συζήτηση ta. «Θέλω να γίνω Χριστιανή,» μας είπε αυτή, και για
μια στιγμή ένιωσα την ελπίδα ότι θα γινόντουσαν μεγάλα πράγματα, γιατί αυτή ως κυρία
του σπιτιού ήταν σχεδόν ελεύθερη να κάνει ότι αυτή διάλεγε. Σκέφτηκα για την επιρροή
που είχε πάνω στους γιους της και στις συζύγους τους, και στα μικρά εγγόνια της· και νομίζω ότι το πρόσωπο μου έδειξε αυτήν την ελπίδα που είχα, γιατί αυτή είπε κοιτάζοντας
κατ’ ευθείαν σε μένα, «Με τη λέξη Χριστιανή εννοώ μία που λατρεύει το Θεό σου, και παύε
να λατρεύει τους άλλους θεούς· γιατί μόνο Αυτός είναι ο Ζωντανός Θεός, αυτός που είναι
παντού και ο Προμηθευτής. Αυτό το πιστεύω πλήρως και το επιβεβαιώνω όμως δεν μπορώ
να σπάσω την Κάστα μου.»
«Θα εξακολουθήσεις να την κρατάς σε όλους σου τους δρόμους;»
«Πως θα μπορούσα να σπάσω την Κάστα μου;»
«Και θα συνεχίσεις να αλείφεις το σημάδι του Σίβα στο μέτωπο σου;»
«Αυτό πραγματικά είναι μέρος της Κάστας μου.»
Περισσότερο ήταν κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο μέρος της, γνώριζα ότι είχε λάβει τη μύηση.
Τότε μπήκε στη φωνή μου η απογοήτευση, εκείνη το ένιωσε και είπε, «Ω, μη λυπάσαι! Αυτά
είναι εξωτερικά πράγματα. Πως μπορούν μερικές στάχτες να επηρεάσουν το εσωτερικό, το
ουσιαστικό μέρος της ψυχής;»
Ήταν ένα τόσο λογικό επιχείρημα, και το άκουσα ξανά και ξανά· γιατί η ιστορία επαναλαμβάνει τον εαυτό της γιατί δεν υπάρχει τίποτε το καινούριο κάτω από τον Ήλιο. Μετά με κοίταξε με θέρμη με τα ερευνητικά, όμορφα και έξυπνα γέρικα της μάτια, και επανέλαβε
πράγματα που ήδη γνώριζα. Μου υπενθύμισε ποιες ήταν πάντα οι υποχρεώσεις της κάστας
τη, και ότι θα πρέπει πάντα να εκπληρώνονται από οποιονδήποτε ζει στο σπίτι της, και μου
είπε με μετρημένα λόγια και αργά, αυτά που γνώριζα, ότι δε θα μπορούσε πια να ζήσει στο
σπίτι αν έσπαζε τους νόμους της κάστας της. Αλλά γιατί να δίνουμε τόση σημασία σε τιποτένια πράγματα; Αφού η ύλη και το πνεύμα είναι διαφορετικά, και όταν υψώνονται τα χέρια στην προσευχή, τότε ανάβει η λάμπα και στεφανώνεται με λουλούδια, και ο εξωτερικός
παρατηρητής μπορεί να κάνει το λάθος να νομίζει ότι η ενέργεια είναι pujah στην Agni,
αλλά ο Θεός που διαβάζει την καρδιά καταλαβαίνει και κρίνει τη σκέψη και όχι την πράξη.
«Ναι, το χέρι μου μπορεί να αλείφει τις στάχτες του Σίβα όμως ταυτόχρονα η ψυχή μου θα
επικοινωνεί με τον Αιώνιο Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος Θεός.»
Της έδειξα το ένα εδάφιο μετά το άλλο για να της δείξω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί
ποτέ να γίνει, πως αυτό θα κορόιδευε την αγάπη του Χριστού και θα εκμηδένιζε τη θυσία
Του. Την παρότρυνα, αν ήταν ειλικρινής· και αν η κεντρική σκέψη της ζωής της θα ήταν
προς το Θεό, τότε όλα τα εξωτερικά έργα που θα δείχνει θα αντιστοιχούν στο να ταιριάζει η
πίστη με την πράξη, και η πράξη να ταιριάζει με την πίστη χωρίς να υπάρχει η παραμικρή
διαφοροποίηση. Όμως η πίστη και η πράξη δεν πρέπει να μπερδεύονται, η κάθε μία να
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είναι κάτι χωριστό από την άλλη· οι δύο μπορούν να ενωθούν ή η μία μπορεί να χωριστεί
από την άλλη χωρίς να επηρεαστεί η ακεραιότητα της μιας ή της άλλης: αυτός είναι ο άγραφος κώδικας των Ινδουιστών που κρατούν αυτή και οι δικοί της· και τώρα, μετά από
χρόνια πίστης σ’ αυτό, να αντιμετωπίσουν ακριβώς το αντίθετο—αυτό ήταν κάτι που δεν
μπορούσε να το κάνει. Κρατούσε την αλήθεια στο χέρι της, και τη γύριζε, γύρω και στο τέλος κατέληγε εκεί όπου ξεκίνησε· δε επρόκειτο να δει την αλήθεια, δεν μπορούσε να δει
την αλήθεια, και ίσως πιο ειλικρινά δεν μπορούσε να τη δεχτεί. Είχε τόσο πολύ νόημα για
αυτήν.
Εκεί καθόταν, βασίλισσα στο σπίτι της. Περίμεναν τους γιους της και έκανε προετοιμασίες
για τον ερχομό τους. Τα μικρά της εγγονάκια έπαιζαν γύρω της, το κάθε απ’ αυτά το αγαπούσε ως ένα πολύτιμο στολίδι για το μάτι της. Πως θα μπορούσε να τα αφήσει όλα, πως
θα μπορούσε να παρατήσει τα πάντα — το σπίτι, και ότι αντιπροσωπεύει για αυτήν· τα
παιδιά της που της έδιναν νόημα στη ζωή της;
Τότε με ξανακοίταξε, και δε θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα της. Φαινόταν τόσο διαπεραστικό,
και τόσο απαιτούσε να έρθει η απάντηση. Μίλησε με μικρές σύντομες φράσεις, όλες με μεγάλη ένταση. «δεν μπορώ να ζω εδώ και να σπάσω την Κάστα μου. Αν την σπάσω πρέπει να
φύγω. Τα ξέρεις όλα αυτά. Σε ρωτώ λοιπόν και θέλω να μου απαντήσεις με ένα Ναι ή με
ένα Όχι. Μπορώ να ζήσω εδώ και να κρατήσω την Κάστα μου και ταυτόχρονα να ακολουθώ
το Θεό σου; Πες μου ναι ή όχι!»
Δεν της είπα—πως θα μπορούσα; Όμως διάβασε την απάντηση στα μάτια μου, και είπε, όπως και προηγουμένως, «δεν μπορώ να ακολουθήσω τόσο μακριά— τόσο μακριά, δεν
μπορώ να ακολουθήσω.»
« Ο σεβασμός για τις γνώμες και τις πρακτικές που εθεωρούντο σεβαστές από τους προγόνους τους είναι εμποτισμένο σε κάθε κύτταρο του χαρακτήρα ενός Ινδουιστή, και μπορούμε να πούμε, ανεπτυγμένο σε κάθε κόκκαλο της φυσικής και ηθικής του σύστασης.»
Έτσι γράφει ο Σερ Μόνιερ Γουίλιαμς29 και είναι απόλυτα αληθινό.
Ω φίλοι, είναι εύκολη δουλειά; Η καρδιά μου είναι πληγωμένη καθώς γράφω, με την πληγή
που με γέμισε εκείνη την ημέρα. Θα έδινα τα πάντα για να μπορέσω να απαντήσω με ένα
«ναι» στην ερώτηση της. Όμως «κατά το θέλημα της φύσης οδηγεί στο μονοπάτι του Θεού»
για αυτούς· και έχουν να το ακολουθήσουν πολύ μακριά, τόσο πολύ – πολύ μακριά!
But "across the will of nature leads on the path of God"
Όλα τα δέντρα έχουν ρίζες. Το ξερίζωμα ενός μεγάλου δέντρου από τις ρίζες και η μεταφύτευση του σωματικά, δεν είναι ποτέ μια απλή διαδικασία. Αλλά στην Ινδία έχουμε ένα δέντρο με διπλό σύστημα ριζών. Το δέντρο μπάνιαν κατεβάζει ρίζες από τα κλαδιά του. Αυτές
οι ρίζες από τους κλώνους που τον καιρό κατεβαίνουν τόσο βαθιά υπόγεια όσο η αρχική
ρίζα. Και η αρχική ρίζα με τα παράρριζα της, και οι ρίζες των κλαδιών και με τα δικά τους
παράρριζα, δένονται και μπλέκονται σε μια στερεή μάζα ριζών, χιλιάδες μέτρα από ένα
κουβάρι ριζών, σαν πολλά δεμένα νεύρα και ισχυρό. Καταλάβετε το ξεριζωμό ενός τέτοιου
δέντρου, όπως το περίφημο της Βόρειας Ινδίας, για παράδειγμα, το οποίο έδινε καταφύγιο
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έναν στρατό επτά χιλιάδων ανδρών. Δεν μπορείτε να το συλλάβετε. δεν θα μπορούσε να
γίνει, η γήινη λαβή είναι τόσο δυνατή.
Τα παλιά στην Ινδία είναι σαν αυτά τα δέντρα· είναι διπλά, άρρηκτα ριζωμένα.
Υπάρχει η συνηθισμένη μεγάλη αρχική ρίζα που είναι κοινή σε όλα τα ανθρώπινα δέντρα σε
όλα τα εδάφη - πίστη στο δόγμα της φυλής· υπάρχουν και οι συνήθεις ρίζες με τα παράρριζα- την αφοσίωση στην οικογένεια και στο σπίτι. Όλα αυτά συγκρατούν την ψυχή χαμηλά.
Αλλά στην Ινδία έχουμε περισσότερα - έχουμε το ριζικό σύστημα της Κάστας με τα παράρριζα του. Η κάστα είναι τόσο περίπλοκη, τόσο ακριβής, που δεν υπάρχουν δυτικοί που να
έχουν εντοπίσει τις συνέπειές της που ξεκινούν από τα κλαδιά από τα οποία ξεκίνησαν στις
αρχαίες ημέρες.
Αυτή η κάστα, λοιπόν, αυτοί οι νόμοι της που κρατούν τους ανθρώπους, οι οποίοι θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να τους σπάσουν, είναι σαν τις ρίζες των κλαδιών του δέντρου
με την άπειρη δύναμη κράτησης. Αλλά το πιο περίεργο για εμάς είναι αυτό: οι άνθρωποι
λατρεύουν να το έχουν έτσι. Αυτοί δεν θεωρούν τον εαυτό τους ως φυλακισμένο, αυτές οι
ρίζες είναι η υπερηφάνεια και η χαρά τους. Πάρτε ένα παιδί τεσσάρων ή πέντε ετών, κάντε
μια ερώτηση σχετικά με την Κάστα του και θα δείτε πώς το μωρό αυτό έχει αρχίσει να ρίχνει τις ρίζες των κλάδων. Εξήντα χρόνια μετά κοιτάξτε ξανά, και κάθε ρίζα έχει μεγαλώσει
σε ένα δέντρο, το καθένα στέλνει ξανά ρίζες κάτω· και έτσι το σύστημα εξαπλώνεται.
Κοιτάζουμε όμως από το δέντρο μπάνιαν. Θεέ! Τι είναι αυτές οι ρίζες για σένα;
Αυτά τα συστήματα των ριζών της Κάστας δεν είναι τίποτα για σένα! Η Ινδία δεν είναι πολύ
δύσκολη για σένα!
Ω Θεέ, έλα!
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Κεφάλαιο 9 Οι τάξεις και οι μάζες
«Μιλάμε για έργο που γίνονται ενάντια στη δύναμη της βαρύτητας. Εάν το μέγεθος μιας
δύναμης μπορεί να εκτιμηθεί κατά κάποια έννοια από την αντίσταση που πρέπει να υπερνικήσει, τότε πραγματικά δεν υπάρχει γη κάτω από τον ήλιο πιο υπολογισμένη από την Ινδία
που θα δείξει τις Μεγάλες Δυνάμεις της Παντοδύναμης Χάριτος του Θεού. Εδώ έχει να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τις συνδυασμένες αντιστάσεις του συστήματος της κάστας, την
εδραιωμένη ειδωλολατρία και βαθιά λεπτές φιλοσοφίες. Δόξα στον Θεό! Μπορεί και θα γίνει. Εσείς, που μόνοι σας κάνετε θαυμάσια πράγματα, εργάζεστε. «Έτσι θα τραγουδούμε
και θα επαινούμε τη δύναμή Σου. "
Αιδέσιμος. T. Walker30, Ινδία
Ίσως θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση αυτών των γραμμάτων31 αν σταματήσουμε
και εξηγήσαμε τα πράγματα λίγο. Κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται, καθώς διαβάζουν,
πώς είναι ότι ενώ τα χωράφια της Νότιας Ινδίας αναφέρονται συνεχώς ως από τα πιο γόνιμα στον κόσμο, φαίνεται να ασχολούμαστε με μια τάξη όπου τα φρούτα είναι πολύ σπάνια, και έτσι υπόκεινται σε επιρροές από τη φθορά μετά την εμφάνισή τους, που δεν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό μέχρι να ωριμάσει και να βγει ο καρπός και να είναι ασφαλής στην ουράνια συλλογή. Νομίζω ότι θα είναι ευκολότερο να τα καταλάβουμε όλα αυτά
αν δούμε τα ινδικά Ταμίλ της Νότιας Ινδίας (με την οποία μόνο αυτό το βιβλίο ασχολείται)
από το εξωτερικό, και να αφήσουμε το να χωριστεί σε δύο τμήματα τις τάξεις και τις μάζες.
Υπάρχει, φυσικά, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους, που διασχίζεται και από τις δύο
πλευρές από κάποιους που ανήκουν στις τάξεις, αλλά είναι σχεδόν στις μάζες, και από ορισμένους που ανήκουν στις μάζες, αλλά είναι σχεδόν στις τάξεις. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, εκεί είναι μια διακριτή διαφοιρά μεταξύ των δύο. Όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στο Ευαγγέλιο, οι τάξεις και οι μάζες ενώνονται· είναι εντελώς αδιάφορες για αυτό.
Σε μια εργασία που διαβάστηκε στο Συνέδριο εθελοντών φοιτητών το 1900, ένας Νότιος Ινδός ιεραπόστολος συνόψισε το θέμα με μια περιεκτική πρόταση: «για χιλιετίες το γιγαντιαίο τείχος των Ιμαλαίων στο Βορρά, και ο ταραγμένος ωκεανός στο Νότο, τους έχουν κρατήσει σε απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο, και έχουν αναπτύξει κοινωνικούς θεσμούς
και αντιλήψεις για το σύμπαν, και για το σωστό και το λάθος, αρκετά δικό τους. Η δική
τους θρησκεία και τα παραδοσιακά έθιμα γίνονται αποδεκτά ως ικανοποιητικά για τις ανάγκες τους, και δεν έχουν επίγνωση της ανάγκης διδασκαλίας από αλλοδαπούς. Θα ακούνε
πάντα ευγενικά αυτά που λέμε, και αυτό αποτελεί μια ανοιχτή πόρτα για το Ευαγγέλιο, αλλά η συνειδητή ανάγκη και η πείνα για το Ευαγγέλιο είναι λίγη ή καθόλου. Όσον αφορά το
κήρυγμα, δεν υπάρχουν στον κόσμο πιο υπομονετικοί ακροατές από τους Ινδουιστές. Αλλά
μόλις προκύψει μια υπόθεση όταν ένας από αυτούς εγκαταλείψει τα έθιμα της κάστας και
την παραδοσιακή θρησκεία, διεγείρεται όλη η εχθρότητα τους και ολόκληρη η κοινότητα
αισθάνεται το πατριωτικό καθήκον να κάνει ό, τι μπορεί για να στερήσει από αυτό το άτομο
την ελευθερία δράσης και να υπερασπιστεί τα κατοχυρωμένα δικαιώματα του Ινδουισμού.»
Γιατί ο πραγματικός Ινδουιστής είναι ο ένθερμος Ινδουιστής. Η θρησκεία του μπορεί να θεωρηθεί ως δεμένη μέσα σε όλα τα πράγματα που αφορούν την καθημερινή του ύπαρξη.» Η
έντονη πίστη που έχει, βρίσκεται σ’ αυτήν και στην Κάστα του, που είναι μέρος της, και του
δίνει την κόψη με την οποία θα πολεμήσει την είσοδο κάποιας νέας θρησκείας στην
30
31

Thomas Walker, ο ιεραπόστολος γνωστός της Έιμι ως Ίγουερ (ινδικό παρατσούκλι)
Το βιβλίο προέρχεται από συλλογή γραμμάτων που έστελνε η Καρμάικελ στους υποστηρικτές της.
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πατρίδα του. Τη νέα θρησκεία την αντιλαμβάνεται ότι έχει μια φύση ανταγωνιστική προς
την κάστα, και καθώς είναι σε κάθε σημείο της συνδεδεμένη με τον Ινδουισμό, είναι και τα
δύο μπλεγμένα μεταξύ τους, σαν να ήταν ο Ινδουισμός το στημόνι και η κάστα το υφάδι
του υφάσματος της Ινδικής ζωής, και δεν κάνει λάθος όταν θεωρεί το Χριστιανισμό ως ένα
εχθρό που πρέπει να καταπολεμηθεί αν αυτός θέλει να παραμείνει ένας Ινδουιστής της Κάστας. Μέχρι τώρα (1905) δεν υπάρχει στη θρησκευτική ιστορία της Νότιας Ινδίας κάτι που
να προσεγγίζει το κίνημα Bramo Samâj32 που παρουσιάστηκε στη Βόρειο Ινδία. Στον πιο συντηρητικό Νότο σχεδόν δεν υπάρχει κανένας συμβιβασμός με ή λίγη απορρόφηση με το
δόγμα που κάνει όλους τους ανθρώπους ένα εν Χριστώ.
Για να επιστρέψω στην διαίρεση—Τάξεις και Μάζες— οι Τάξεις αποτελούνται από αυτούς
που είναι μέλη στις ανώτερες Κάστες, και μιλώντας για τις πόλεις και τα χωριά όπου κατοικούν αυτοί, και όσοι απ’ αυτούς έχουν μεταστραφεί, χρησιμοποιείται καμιά φορά το πρόθεμα «Κάστα». Ανάμεσα στις τάξεις βρίσκουμε γυναίκες με πολύ τρυφερά αισθήματα, και
μια δική τους κουλτούρα, αλλά που στενεύουν πολύ τα μυαλά τους εξαιτίας της απλής
ζωής που ζούνε, ζωή που πολλές φορές περιορίζεται από ένα ορίζοντα με σκέψεις που αφορούν τους συζύγους τους και τα παιδιά, τα κοσμήματα και τα μπαχαρικά, και πάντα με
τους τσακωμούς με τους γείτονες και τα κουτσομπολιά του τόπου. Πολύ από το κουτσομπολιό ασχολείται με θέματα που δε βοηθούν να ανέβει ο χαρακτήρας σου. Χρειάζεται
χρόνια για να το καταλάβεις γιατί ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης γίνεται με υπαινιγμούς
και υπονοούμενα. Όμως αυτά γίνονται κατανοητά από τα παιδιά. Μια από αυτές που μεταστράφηκαν στο Χριστό μου είπε, ότι συχνά προσεύχεται να ξεχάσει αυτά που άκουσε και
αυτά που είδε, και τα παιχνίδια που έπαιζε, όταν ήταν μικρό παιδί στο δωμάτιο της μητέρας της.

Εικόνα 16 Αυτός ο γέρος είναι ο Ινδουιστής δάσκαλος του χωριού. Τα αγόρια γράφουν σε ένα φύλλο από φοίνικα μα ένα σιδερένιο στυλό. Αυτά τα αγόρια έρχονται σε μας κάθε Κυριακή το απόγευμα. Θα τα θυμηθεί κάποιος;

Τα νεαρά κορίτσια που ανήκουν στις ανώτερες κάστες κρατούνται σε αυστηρή απομόνωση.
Κατά τη διάρκεια αυτών των διαμορφωτικών ετών τα κλείνουν μέσα στα τείχη της αυλής
όπου έχουν ζωή «νάνων» μέσα, και ως αποτέλεσμα το μυαλό τους γίνεται «μικρό», και χάνουν την επινοητικότητα και την ανεξαρτησία του νου, και πάνω απ’ όλα το θάρρος· και
32

Brahmo Samaj είναι η κοινωνική συνιστώσα του Βραχμανισμού που άρχισε ως ένα μονοθεϊστικό
μεταρρυθμιστικό κίνημα της Ινδουιστικής θρησκείας και εμφανίστηκε την εποχή της «Αναγέννησης
της Βεγγάλης»
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αυτό επηρεάζει τρομερά τη δουλειά μας, καθιστώντας τόσο δύσκολο να πείσουμε ένα τέτοιο κορίτσι να σκεφτεί τον εαυτό του ή να τολμήσει να αποφασίσει να πιστέψει. Η απομόνωση δεν θεωρείται φυλάκιση· ένα κορίτσι έχει εκπαιδευτεί να το θεωρεί το σωστό, και
ποτέ δεν βρίσκουμε καμία επιθυμία μεταξύ αυτών που είναι τόσο απομονωμένοι να σπάσουν τα όρια και να βγουν έξω στον ελεύθερο, ανοιχτό αέρα. Δεν το αισθάνονται περιορισμένο όπως θα έπρεπε· είναι το έθιμο τους.
Αυτό το έθιμο κάνει το έργο ανάμεσα στα κορίτσια πολύ αργά και χωρίς αποτελέσματα.
Πρέπει να πλησιαστούν ένα προς ένα, και χρειάζονται πολλούς μήνες για να ανοίξει το
μυαλό τους αρκετά για να κατανοήσουν ότι μπορεί να ελευθερωθεί.
Η αντίδραση του φυσικού στο διανοητικό δεν μπορεί να φανεί καλύτερα παρά σε τέτοιες
περιπτώσεις. Μερικές φορές φαίνεται ότι ο νους δεν θα μπορούσε να πάει πέρα από τους
τοίχους που τις έκλειναν· όταν όμως το κατορθώνει, με το φωτισμό του Θεού, και δέχτηκαν
αρκετό φως για να δούνε τα σκοτάδια της ψυχής, και τη δόξα που τις περιμένει να λάμψει
μέσα τους, μπορείτε να συλλάβετε την τεράστια ταραχή, το σοκ του να δούνε ότι αυτό που
θεωρούσαν στερεό έδαφος βυθίζεται, είτε βαθμιαία είτε ξαφνικά τους έρχεται αυτή η πεποίθηση, και καταλαβαίνει ότι αν ενεργήσει με βάση τη νέα γνώση δεν υπάρχει χώρος για
αυτήν στο σπίτι. Θα πρέπει να τα παρατήσει—όλα!
Μήπως αναρωτιέστε γιατί λίγες βρίσκουν τη θέληση να «ακολουθήσουν τόσο μακριά»; Αναρωτιέστε γιατί οι καρδιές μας φτάνουν στο σημείο να σπάσουν καμιά φορά, καθώς καταλαβαίνουμε ποιο είναι το κόστος για αυτές; Αναρωτιέστε γιατί, η κάθε μια τους γίνεται ο
στόχος του τοξότη που ρίχνει τα βέλη του στις ψυχές, φοβόμαστε να πούμε πολλά για αυτές, για να μην τις εκθέσουμε σε περισσότερο κίνδυνο καθώς θα γίνουν πιο ορατές;
Οι άνδρες και τα αγόρια των τάξεων ζούνε πιο ελεύθερες ζωές, και μπορείτε να δείτε σ’ αυτούς διάφορα επίπεδα εξευγενισμού. Υπάρχει και η μόρφωση, υπάρχει σεβασμός στη μάθηση, υπάρχει σεβασμός στην δική τους κλασική λογοτεχνία και γλώσσα μια γλώσσα τόσο
αρχαία, ώστε βρίσκουμε μερικές λέξεις Ταμίλ και στην Εβραϊκή Βίβλο, και τόσο πλούσια,
ώστε «ενώ όλες οι ομιλούμενες γλώσσες της Ινδίας έχουν εμπλουτιστεί από τον Σανσκριτική, η ίδια η Σανσκριτική έχει δανειστεί από την Ταμίλ.» Σχεδόν κάθε χωριό Κάστας έχει το
δικό του το μικρό σχολείο, και κάθε πόλη έχει πολλά σχολεία, όπου τα αγόρια μαθαίνουν
να διαβάζουν και να γράφουν και να κάνουν αριθμητική με το νου τους.
Δεν υπάρχει πολλή εκπαίδευση στις Μάζες. Εδώ κι εκεί βρίσκουμε κάποιον άνδρα που πολεμώντας βρήκε το δρόμο μέσα από την άγνοια των αιώνων, μέχρι το φως της γνώσης των
βιβλίων. Ένας τέτοιος άνδρας απολαμβάνει το σεβασμό ολόκληρης της κοινότητας. Οι γυναίκες έχουν την ίδια ευγενική φύση όπως οι γυναίκες των Τάξεων, και υπάρχει καμιά
φορά μια εκπληκτική ανταπόκριση, εκεί που δεν θα το περιμέναμε. Είχαμε γνωρίσει μια γυναίκα Ταμίλ, που ήταν από τις μάζες, ποτέ της δεν είχε κλειστεί στην παιδική της ηλικία,
αλλά αφέθηκε να ανθίσει σαν ένα άγριο λουλούδι στο χωράφι, και ήταν τόσο ευαίσθητη
στο πνεύμα όπως μια οποιαδήποτε που γεννήθηκε κυρία. Οι άνθρωποι είναι σκληροί και
στους τρόπους τους είναι χωρικοί, αλλά υπάρχουν μερικοί κανόνες που τους τηρούνε και
που δείχνουν ένα πνεύμα εκλέπτυνσης που υπάρχει βαθιά μέσα τους· υπάρχουν έθιμα που
μπορούν να συγκριθούν με τα έθιμα των μαζών στην πατρίδα. Στο σύνολο τους είναι σαν
τις μάζες των άλλων χωρών, έχουν χονδρικά καλά σημεία και κακά σημεία, αλλά οι ψυχές
τους έχουν και αυτές ανάγκη να σωθούν.
Αυτοί που προέρχονται από τις Μάζες και μεταστρέφονται, γενικά μπορούν να ζήσουν στο
σπίτι τους. Υπάρχει διωγμός, αλλά δεν τους διώχνουν από το χωριό, το δρόμο, ή το σπίτι.
Συχνά έρχονται σε ομάδες, ίσως και δυο η τρεις οικογένειες μαζί, ή ένα ολόκληρο χωριό
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που οδηγείται από τον αρχηγό τους. Λιγότεροι είναι αυτοί που έρχονται ένας – ένας με μεταστροφή και ομολογία, αν και υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός απ’ αυτούς, και είναι οι
καλύτεροι που έχουμε.
Είναι εύκολο να καταλάβουμε πόσο πιο γρήγορα εξαπλώνεται ο Χριστιανισμός κάτω απ’
αυτές τις συνθήκες από ότι στις συνθήκες που υπάρχουν στις Τάξεις· το βλέπουμε ξανά και
ξανά με πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, σε κάποια πόλη υψηλής κάστας μερικά μίλια μακριά από τον σταθμό μας στην Ανατολική πλευρά, ένας νέος άκουσε το Ευαγγέλιο σε
μια υπαίθρια συνάθροιση· πίστεψε, και ομολόγησε με βάπτισμα, έτσι έσπασε την Κάστα
και έγινε ένας ξένος για το λαό το. Από τότε δεν μπόρεσε ποτέ ξανά να ζήσει στο σπίτι του,
έτσι δεν είχε την ευκαιρία να τους δώσει την μαρτυρία του, δεν είχαν την ευκαιρία να
δούνε την αλλαγή της ζωής του και την αγάπη του για το Θεό. Οι άνδρες του σπιτιού του
χωρίς αμφιβολία γνωρίζουν κάτι για την αλήθεια· γνωρίζουν αρκετά για να είναι υπεύθυνοι
για την άρνηση τους· όμως τι γνωρίζουν οι γυναίκες; Γνωρίζουν μόνο ότι ο γιος του σπιτιού
ατίμασε το σπίτι του και το όνομα του· ότι το παιδί κατέστρεψε την Κάστα του και έσπασε
την καρδιά της μητέρας του. «Ντροπή του» φωνάζουν με μια φωνή, «κατάρες να πέσουν
στην αιτία αυτής της ντροπής, στο ‘Δρόμο του Ιησού Χριστού!’» Είναι άχρηστο να πούμε ότι
είναι απλώς γυναίκες και δεν έχουν σημασία· έχουν σημασία. Η επιρροή τους έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θεωρητικά οι γυναίκες στην Ινδία δεν είναι τίποτε όσον αφορά τη θρησκεία·
πρακτικά, όμως είναι η καρδιά της Ινδουιστικής θρησκείας, ενώ οι άνδρες είναι το νεύρο
και το μυαλό. Άλλος κανένας δεν μεταστράφηκε στο Χριστό από αυτήν την πόλη από τότε
που διώξανε το νέο από την κάστα του
Όμως σε ένα χωριό, λίγα μίλια από αυτήν την πόλη ένα αγόρι ειδωλολάτρης πίστεψε, και
βαπτίστηκε, και επέστρεψε στο σπίτι του, δεν ήταν τόσο καλοδεχούμενος όπως πριν, όμως
δεν τον θεωρούσαν τόσο μολυσμένο ώστε να πάψουν να τον θεωρούν γιο της οικογένειας.
Ο πατέρας του έχει πεθάνει, η μητέρα του είναι αντίθετη του με μεγάλη πικρία, όμως ο αδελφός του έχει από τότε έρθει, και ακόμη ένας σε μικρή απόσταση· και αυτό συνεχίζεται:
η ζωή έχει μια ευκαιρία να μιλήσει. Σχεδόν κάθε φορά που πάμε σ’ αυτό το χωριό βρίσκουμε κάποιον άλλο έτοιμο για βάπτιση, και αν και καμιά από τις μητέρες δεν έχει κερδηθεί, δίνουν μαρτυρία για την αλλαγή της ζωής των γιών τους. «Του αγοριού μου η καρδιά
είναι τόσο άσπρη όσο το γάλα της αγελάδας,» είπε μία, που μπροστά στα μάτια της το
παιδί της το δέσανε και το μαστίγωσαν για χάρη του Χριστού. Σπάνια «αλλάζουν τη θρησκεία τους» αυτές οι γερασμένες ψυχές: «αφήστε με να πάω εκεί που είναι και ο σύζυγος
μου: Εκείνος δε θα τα δεχόταν καθόλου αυτά!» είπε μία, και τίποτε δε φαίνεται να τις συγκινεί: αλλά αφήνουν τα αγόρια τους να ζουν στο σπίτι τους, και ίσως ακόμη η αγάπη να
σπάσει την αντίσταση τους. Της δίνουν μια ευκαιρία.
Νομίζω μια εικόνα εξηγεί περισσότερο από πολλές λέξεις τη διαφορά του έργου ανάμεσα
στις Τάξεις και στις Μάζες, και γιατί η μια μορφή του έργου είναι τόσο πολύ πιο καρποφόρα από ότι η άλλη.
Με τη λέξη Μάζες δεν εννοούμε μια τεράστια μάζα που δεν ανήκει σε Κάστα, ούτε ανθρώπους που τους διώξανε από τις Τάξεις τους, γιατί το σύστημα της Κάστας βρίσκεται σε όλα
τα στρώματα μέχρι και το χαμηλότερο, όμως οι κανόνες που έχουν οι δικές τους κάστες επιτρέπουν πιο πολύ ελεύθερη επικοινωνία από τις άλλες. Μπορούμε να τους επισκεφτούμε
πιο ελεύθερα στα σπίτια τους, να διεισδύσουμε πιο ελεύθερα στις σκέψεις τους, να μοιραστούμε πιο ελεύθερα στα ενδιαφέροντα της ζωής τους. Είμαστε λιγότερο εξωτερικοί, από
όσο μας θεωρούν οι άλλοι. Όμως η κύρια διαφορά ανάμεσα στο ένα σύνολο ανθρώπων και
στο άλλο είναι βαθύτερη· είναι η διαφορά του υπεδάφους. Αυτή η διαφορά έχει
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αποτελέσματα που μπορούμε να τα δούμε. Ανάμεσα στις Μάζες, υπάρχουν συχνά «μαζικά
κινήματα», ενώ ανάμεσα στις Τάξεις είναι σπάνιες εξαιρέσεις, ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει
να έρθει μόνος του.

Εικόνα 17 Μια χωρική από την κάστα Shanar. Η φωτογραφία δείχνει ότι προετοιμάστηκαν τα αυτιά του μωρού για τα κοσμήματα που η μητέρα του ελπίζει να τα γεμίσει σε
λίγο καιρό. Πρώτα γίνονται οι τρύπες και μετά τις γεμίζουν με μαλλί βαμβακιού, με διάφορα βαράκια από μολύβι που προστίθενται καθώς αυξάνουν οι λοβοί σε μήκος.

Αυτό συχνά το ξεχνάνε οι παρατηρητές του έργου στην Ινδία από την πατρίδα. Υπάρχουν
μέρη σ’ αυτό το έργο όπου οι εργάτες φαίνονται να δένουν συνέχεια χειρόβολα και να ψάλλουν ύμνους του θερισμού· όμως υπάρχουν άλλα μέρη όπου ακούγονται πολύ λιγότερα
τραγούδια, τα χειρόβολα είναι πολύ λίγα ή και καθόλου, μόνο μερικά στάχια από σιτάρια,
καθώς πρέπει να τα μαζεύεις ένα- ένα και αυτά δεν εντυπωσιάζουν το μάτι
.
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Κεφάλαιο 10: Το χάσμα των πεποιθήσεων
«Στου ίδιου απογεύματος το έργο, έχω από τη μια να αντιμετωπίσω ανθρώπους με πολύ
κοφτερό μυαλό, που η λεπτή τους σκέψη σε κάνει να δεις βαθιά στη δική σου την πίστη· και
από την άλλη έχω να κάνω μα πλήθη αδαών ανθρώπων που η αντίληψη τους για την αμαρτία ήταν βάθους μισού μέτρου, και για τους οποίους οι έννοιες ‘πίστη’ και ‘αγάπη’ ήταν τελείως άγνωστες σαν να έχουν γεννηθεί και ανατραφεί σε κάποια μη εξελιγμένη φυλή ανθρωποειδών.»
Αιδέσιμος. T. Walker, India.

Γράφοντας για τις Τάξεις και τις Μάζες της Νότιας Ινδίας, θα πρέπει να εξηγηθεί μια μεγάλη
διαφορά που δεν υπάρχει στην πατρίδα. Στην Αγγλία ένας πρίγκηπας και ένας χωρικός μπορούν να χωρίζονται από εξωτερικά πράγματα—κοινωνική θέση, τρόπος ζωής, και καθήκοντα ζωής— όμως στα εσωτερικά πράγματα μπορεί να είναι ένα — ένα στην πίστη, ένα στον
σκοπό, ένα στην ελπίδα. Η διαφορά που τους χωρίζει είναι μόνο τυχαία, εξωτερική· και ο
χωρικός, ίσως να υπερτερεί σε σχέση με τον πρίγκηπα σ’ αυτές τις αλήθειες της ύπαρξης,
και μπορεί να θεωρηθεί από τον πρίγκηπα ως ευγενέστερος από τον εαυτό του: δεν υπάρχει πνευματικό χάσμα μεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και στον κόσμο της ευρυμάθειας. Όλοι οι πραγματικοί Χριστιανοί, όσο μορφωμένοι ή αμόρφωτοι, έχουν την ίδια πίστη. Όμως
στην Ινδία δεν συμβαίνει αυτό. Ο λόγιος μπορεί να χαμογελά για την πίστη των απλών χωρικών, ίσως και να τους διδάξει πως να πιστεύουν αυτό που ο ίδιος δεν πιστεύει, θεωρώντας ότι είναι πιο κατάλληλο για αυτούς και θα θαυμάσει για την άγνοια σου αν μπερδέψεις την πίστη του με τη δική τους· όμως κατ’ όνομα και οι δύο είναι Ινδουιστές.
Ο σερ Monier Γουίλιαμς εξηγεί την ύπαρξη της διαφοράς αυτής εξηγώντας την δεκτικότητα
και την συμπερίληψη όλων στον Ινδουισμό· «έχει κάτι να προσφέρει που είναι κατάλληλο
για όλα τα μυαλά, η μεγάλη δύναμη του Ινδουισμού βρίσκεται στην άπειρη του προσαρμοστικότητα, «Έχει κάτι να προσφέρει που ταιριάζει σε όλα τα μυαλά. Έχει την εξαιρετικά
πνευματική και αφηρημένη πλευρά του, κατάλληλη για τον μεταφυσικό φιλόσοφο. Η πρακτική και συγκεκριμένη πλευρά του, κατάλληλη για τον άνθρωπο της εργασίας και τον άνθρωπο του κόσμου· η αισθητική και τελετουργική του πλευρά, κατάλληλη για τον άνθρωπο
του ποιητικού συναισθήματος και της φαντασίας. Η ήσυχη και στοχαστική πλευρά του, ταιριάζει στον άνδρα της ειρήνης και τον λάτρη της απομόνωσης. Όχι μόνο αυτά, αλλά απλώνει το δεξί χέρι της αδελφότητας στους λάτρεις της φύσης, στους λάτρεις των δαιμόνων,
στους λάτρεις των ζώων, στους λάτρεις των δέντρων, στους λάτρεις των φετίχ. Δεν διστάζει
να επιτρέψει τις πιο φρικτές μορφές ειδωλολατρίας και τις πιο ταπεινωτικές ποικιλίες δεισιδαιμονίας, και είναι σε αυτό το τελευταίο γεγονός που οφείλεται κυρίως μια ακόμη αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα του Ινδουισμού - δηλαδή, ότι σε κανένα άλλο Σύστημα του κόσμου
είναι το χάσμα πιο απέραντο που χωρίζει τη θρησκεία των υψηλότερων, μεταξύ των πιο πολιτισμένων και πιο στοχαστικών τάξεων, από εκείνες των χαμηλότερων, μη καλλιεργημένων
και των μαζών που δεν σκέπτονται.»
Φυσικά, λοιπόν, η εργασία μεταξύ τους είναι διαφορετική· χρειάζεται σχεδόν ένα διαφορετικό λεξιλόγιο για το καθένα και σίγουρα χρειάζεται ένα διαφορετικό σύνολο ιδεών. Θυμάμαι πώς, σε ένα απόγευμα, είδαμε τους δύο τύπους πιο τέλεια. Σκεφτόμαστε, είναι σαν να
είδαμε ξανά το ήσυχο πρόσωπο του παλιού μελετητή σε φόντο σύγχυσης, τα καθαρά ήρεμα χαρακτηριστικά του χαραγμένα όπως στο ελεφαντόδοντο και να φωτιστούν πάνω του
με ένα φως· ενώ ένα χαοτικό σκοτάδι είναι πίσω. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης
μας στη σύζυγό του, όταν βγήκε από το εσωτερικό δωμάτιο, και ρωτήσαμε αν μπορούσε να
μιλήσει μαζί μας. Συνήθως σε μια τέτοια ερώτηση λέω όχι. Είχαμε έρθει στις γυναίκες, οι
οποίες έχουν πολύ περισσότερες ανάγκες, οι άνδρες μπορούν εύκολα να ακούσουν αν το
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θέλουν. Αλλά ήταν τόσο γέρος, ένιωσα ότι δεν μπορούσα να αρνηθώ. Έτσι άρχισε να μου
λέει τι θεωρούσε αλήθεια, δηλαδή, εν συντομία, ότι υπάρχουν δύο σύνολα προσκόλλησης,
ένα εξωτερικό, ένα εσωτερικό· ότι η απελευθέρωση από αυτές, και από τον Εαυτό, το Εγώ,
που θεωρεί τον εαυτό του ως αυτόν που ενεργεί, αποτελεί Αγιότητα· δηλαδή, ότι πρέπει
κανείς να είναι εντελώς αποσυνδεδεμένος και εντελώς να έχει απαρνηθεί τον εαυτό του.
Όταν το επιτύχει αυτό, το επόμενο είναι η Μακαριότητα, που είναι κάτι το προοδευτικό.
Πρώτα έρχεται η ύπαρξη στον ίδιο τόπο με τον Θεό.
Δεύτερον, είναι η εγγύτητα στον Θεό. Τρίτον, ομοιότητα με τον Θεό. Τέταρτον, ταυτότητα
με τον Θεό. Στη συνέχεια, ανέφερε από ένα κλασικό αγαπημένο από όλα τα παλιά σχολεία
των Ταμίλ, στάντζα μετά από στάντζα, για να αποδείξει την αλήθεια των παραπάνω, τελειώνοντας με αυτό που ο Δρ. Ποπ έχει μεταφράσει έτσι—
"Cling thou to that which He to Whom nought clings hath bid thee cling,
Cling to that bond, to get thee free from every clinging thing
Προσκολλήσου σε αυτό το οποίο Αυτός στον Οποίο τίποτε δεν προσκολλάται σε προσκαλεί
να προσκολληθείς
Προσκολλήσει σε αυτόν τον δεσμό, για να σε ελευθερώσει από κάθε πράγμα που προσκολλάται.
Γνώριζε τη Σανσκριτική και να διαβάζει σε μένα παράξενες περικοπίες από ένα τεράστιο Αρχαίο βιβλίο, και μετά μου έδωσε ένα βιβλιαράκι από τις μεταφράσεις της Κας Besant από
τη Bhagavad Gita.
Η συζήτηση τέλειωσε καθώς εγώ ανέφερα αυτό που δεν μπορούσε να αρνηθεί ότι ήταν η
πραγματική κραυγή της καρδιάς ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές. «Δε γνωρίζω τίποτε!
τίποτε! Είμαι στο σκοτάδι! Κύριε, δεν υπάρχει φως για μένα;» Και κάτι άλλο από ένα ποίημα που ανέφερε που κάνει την ερώτηση, «Τι αξία έχει η γνώση, η απλή γνώση, αν αυτό
δεν σε φέρνει πιο κοντά στον Παντογνώστη, στον Πεντακάθαρο Ένα;» Και αυτό οδήγησε
στην ανάγνωση από το Βιβλίο των βιβλίων, μπροστά στο φως του οποίου ακόμα και αυτά
τα θαυμάσια βιβλία χλομιάζουν όπως τα αναμμένα κεριά μπροστά στο καθαρό ηλιακό φως.
Το θαύμα της Βίβλου μας ποτέ δε φαίνεται τόσο θαυμαστό παρά σ’ αυτές τις στιγμές
όταν το βλέπεις στα έργα και στην Αλήθεια του Ξίφους του Πνεύματος, και τότε κόβει.
Ο γέρος μου ζήτησε να ξαναπάω και το έκανα, καθώς ο Ιγουερ ήταν μακριά. Συχνά έβγαζε
κάτι μέσα από τα δικά μου τα βάθη, και ήθελα να γνωρίσω περισσότερα· αλλά πάντοτε έβρισκα ότι η Βίβλος είχε ακριβώς τα λόγια που χρειαζόταν, αρκεί να τα δεχόταν. Μέχρι
τώρα από όσα ξέρω δεν το έκανε, και τον άφησα— για να αναφέρω τα δικά του λόγια, αν
και δεν μιλάνε για τον ίδιο, αλίμονο! — «μπερδεμένο από πολλές σκέψεις, μπλεγμένο στο
δίχτυ της πλάνης.»
Καθώς αφήσαμε τον γέρο μας μελετητή, συναντήσαμε ένα πράγμα εντελώς ανόητο και εντελώς παράλογο, λατρεία ζώων. Ήταν η διαφορά μεταξύ των τάξεων και των μαζών μια
φορά για όλα βαμμένα σε έντονο φως. Μια τεράστια πομπή διέσχιζε δρόμους μικρούς και
μεγάλους, με όλη τη συνήθη αναστάτωση. Σταμάτησαν όταν έφτασαν σε ένα μεγάλο θάμνο
με αγκάθια, και στη συνέχεια χόρευαν γύρω του, με τα είδωλά τους υψωμένα σε πλατφόρμες που είχαν πάνω τους δύο ή τρεις δωδεκάδες η κάθε μία. Περάσαμε, τραγουδώντας όσο
δυνατά ποτέ θα μπορούσαμε «Νίκη στο όνομα του Ιησού! Νίκη!» και όταν φτάσαμε μάλλον
έξω από το ρεύμα, σταματήσαμε και ψάλλαμε πιο έντονα, μέχρι μαζεύτηκε ένα μικρό πλήθος, και είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε τη μαρτυρία μας.
Ήταν σκοτάδι και οι φλεγόμενοι πυρσοί ανάβουν την πιο άγρια, πιο βάρβαρη ειδωλολατρική τελετουργία που είχα να δω εδώ και πολύ καιρό. Φαινόταν η μεγάλη μαύρη
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κινούμενη μάζα σαν μια κόλαση της θάλασσας που είχε ξεσπάσει στα όριά της, και τους εκατοντάδες κόκκινους πυρσούς που κινούνται πάνω-κάτω σαν φώτα σε βάρκες ψαράδων,
Δελεάζοντας χαμένες ψυχές για την καταστροφή τους.
Καθώς περιμέναμε και μιλήσαμε με εκείνους που θα ακούσουν, μια ξαφνική βιασύνη από
το κέντρο των πραγμάτων μας προειδοποίησε ότι έπρεπε να φύγουμε· αλλά πριν μπορέσουμε να βγούμε από το δρόμο, ένας τραχύς νεαρός με ένα πυρσό από θάμνο αγκαθιού
τον έβαλε ακριβώς μέσα στη βοδάμαξα-μπάντι, και λίγο έλειψε για να μας βάλει φωτιά. Έτρεξε με ένα γέλιο, και ένας άλλος ακολούθησε με ένα είδωλο, ένα φρικτό πλάσμα, κόκκινο
και λευκό, το οποίο επίσης το έσπρωξε σε μας. Οι ταύροι μας έτρεξαν όσο πιο γρήγορα
μπορούσαν, και σύντομα βγήκαμε από όλα, και κοιτάζοντας πίσω είδαμε τη μεγάλη πλατεία του ναού του διαβόλου να καίει με πυρσούς και φωτιές, και άκουσε τα ντραμς και τα
κύμβαλα και τις φωνές που ανακοίνωσαν την άφιξη της πομπής .
Όλη τη νύχτα συνέχισαν να χτυπάνε τα τύμπανα, και φυσικά καθώς ένας έμενε ξύπνιος και
άκουγε, μπορούσε να φανταστεί το γέροντα λόγιο να κάθεται στο δροσερό αέρα της νύχτας
στη βεράντα, διαβάζοντας τα παλιά του βιβλία από φύλλο φοίνικα χρησιμοποιώντας μια
μικρή λάμπα σε μια γωνία του τοίχου του σπιτιού του.
.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Η κάστα αντιμετωπίζεται ως κάτι που ενεργεί
«Είναι σημαντικό να προσέξουμε ότι σε κάθε τμήμα της εφαρμοσμένης επιστήμης πρέπει
να αντιμετωπίσουμε το αόρατο. Όλες οι δυνάμεις, είτε στη φυσική, στη μηχανική ή στον ηλεκτρισμό, είναι αόρατες.»
Alexander Mackay33, Αφρική.
Η διαίρεση των λαών Ταμίλ, με πληθυσμό άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων, σε τάξεις και
μάζες, αν και βολική και απλή, είναι πάρα πολύ απλή για να προσφέρει μια ακριβή ιδέα του
θέματος, όπως είναι κατανοητό από μέσα. Όπως είπαμε, είναι μόνο μια εξωτερική άποψη
των πραγμάτων. Μια μελέτη της κάστας από την Ινδική άποψη είναι μια μελέτη από την οποία θα ζαλιστείτε.
Τι είναι κάστα; Τι είναι ηλεκτρισμός; Ο Λόρδος Κέλβιν με την ευκαιρία του Ιωβηλαίου του,
είπε ότι δεν ήξευρε περισσότερα για την ηλεκτρική ή την μαγνητική δύναμη . . . από όσα
προσπάθησε να διδάξει στους φοιτητές της φυσικής φιλοσοφίας πριν πενήντα χρόνια όταν
για πρώτη φορά δίδαξε ως Καθηγητής. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο ηλεκτρισμός, έχουμε την
αίσθηση του σε φαινόμενα του φωτός, της θερμότητας, του ήχου· αλλά δεν γνωρίζουμε τι
είναι.
Τίποτε δε θα μπορούσε να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα από του τι είναι η Κάστα. Δεν
μπορείς να ζήσεις σε ένα συντηρητικό τμήμα της Ινδίας, να είσαι σε στενή επαφή με το λαό
της, χωρίς να τη γνωρίσεις συνειδητά· αν έρθεις σε σύγκρουση μαζί της, θα παρουσιαστεί
σε μια αστραπή αντίθεσης, σε θερμή οργή διωγμού, στη βροντή της ταραχής του πλήθους.
Όμως αν προσπαθήσεις να την ορίσεις, τότε θα δεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι
απλώς θέμα γέννησης, τάξης, ή κώδικα από κανόνες, αν και περιλαμβάνει όλα αυτά. Είναι
μια δύναμη, μια ενέργεια· υπάρχει μέσα της ένα πνεύμα, μια ουσία, κρυμμένη όπως την
αόρατη ουσία που ονομάζουμε ηλεκτρισμό.
Κοίταξε σ’ αυτά που κάνει. Πριν λίγους μήνες ένα αγόρι δώδεκα χρονών αποφάσισε να γίνει Χριστιανός. Η φάρα του, που ήταν οχτώ χιλιάδες άτομα, λύσσαξαν από την οργή. Έγιναν
ταραχές στους δρόμους: Σε ένα σπίτι ετοίμασαν την κούπα με το δηλητήριο. Καλύτερα ο
θάνατος παρά να χάσει την Κάστα.
Σε μια άλλη πόλη ένα αγόρι πήρε μια ξεκάθαρη στάση, και βαπτίστηκε, έτσι πέρασε τη
γραμμή που χωρίζει την μυστική πίστη από μια ανοιχτή ομολογία. Οι άνδρες της Κάστας
του τον άρπαξαν αργότερα· την επόμενη φορά που τον είδαμε, ήταν ένας τρελός που παραληρούσε. Η κάστα του τον εκδικήθηκε.
Ίσως κάποιος αναρωτηθεί αν αυτά τα πράγματα περιορίζονται μόνο σε ένα τμήμα του αγρού, έτσι αναφέρω κάποιαν που εργάζεται σε ένα γειτονικό αγρό, και αυτός στους Ταμίλ
αλλά όχι στους «δικούς» μας.
Αυτή μας λέγει για μια φτωχή γυναίκα από χαμηλή κάστα που έμαθε στο σπίτι της και πίστεψε. Και ο σύζυγος της πίστεψε, και οι δύο ήθελαν να γίνουν Χριστιανοί. Ο μάγος του χωριού τους, τους προειδοποίησε ότι ο θεός του πατέρα τους θα οργιζόταν· δεν του έδωσαν
σημασία, αλλά ξαφνικά το μωρό τους πέθανε. Αυτό ήταν πάρα πολύ για την πίστη τους κι
έτσι και οι δυο τους επέστρεψαν στην ειδωλολατρία.
Alexander M. Mackay (1849-1890) ήταν πρωτοπόρος μηχανικός – ιεραπόστολος στην Ουγκάντα.Έφθασε στη
Ζανζιβάρη το 1876· και πήγε στην Ουγκάντα το1878. Έφτιαξε ένα δρόμο 230 μιλίων προς την Ουγκάντα από την
ακτή. Μετέφρασε το Κατά Ματθαίο στη γλώσσαLuganda. Πέθανε το 1890 αφού ξόδεψε 14 χρόνια στην Αφρική
χωρίς μια φορά να επιστρέψει στην πατρίδα του τη Σκωτία.
33
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Λίγα χρόνια αργότερα, το μεγαλύτερο τους παιδί άρχισε να μαθαίνει να διαβάζει, και η πίστη της γυναίκας ξαναζωντάνεψε. Ο μάγος και ο σύζυγος της, της υπενθύμισαν τη μοίρα
του βρέφους, όμως ήταν γενναία και το παιδί της έμαθε. Τότε ξαφνικά ψόφησε η αγελάδα
τους. «Δε στο λέγαμε;» της είπανε, και για μια στιγμή κλονίστηκε, όμως αγωνίστηκε, και έγινε πιο δυνατή στην πίστη της. Έτσι ο μάγος την απείλησε με χειρότερα.
Τότε έγινε μια συγκέντρωση της Κάστας για να αποφασίσουν τι θα κάνουν μ’ αυτήν τη γυναίκα. Ο σύζυγος της παρακολούθησε τη συγκέντρωση, και τον κέρασαν με λίγο ρύζι και
κάρι· πριν φτάσει στο σπίτι του αρρώστησε με σπασμούς, και σε τρεις μέρες είχε πεθάνει.
Οι συγγενείς κατηγόρησαν τη γυναίκα ότι ήταν η αιτία του θανάτου του συζύγου της, της
πήραν τον μοναχογιό της, και την παρότρυναν να επιστρέψει στο θεό του πατέρα της αλλιώς όλοι τους θα εξοντωνόντουσαν. Της έδωσαν διορία «δύο εβδομάδες να νηστέψει και
να θρηνήσει για τον σύζυγο της, μετά όταν είδαν ότι ο νους της ήταν προσκολλημένος στο
Χριστό τη διώξανε στη Βιρμανία.»

Εικόνα 18 Μαγείρεμα σε ένα σπίτι

στην Κάστα των Shanar , που είναι μια από τις πιο προσβάσιμες κάστες εδώ,
αλλά αυτό είναι ένα ιδιαίτερα φιλικό σπίτι, αλλιώς δε θα μας αφήνανε να τραβήξουμε τη φωτογραφία. Το μικρό
κορίτσι που αλέθει κάρι στην πέτρα είναι το "διαβολάκιισ" του κεφαλαίου 20.

Αυτό συνέβη πρόσφατα. Γράφω αυτήν την ιστορία χωρίς να θέλω να προσπαθήσω να προκαλέσω τη συμπάθεια κάποιου, απλώς σαν ένα γεγονός· μια μαρτυρία, κάθε γραμμή δείχνει τη δύναμη της Κάστας σαν αυτουργού πράξεων. Όμως υπάρχει κάτι σ΄ αυτήν την ιστορία, που λέγεται με τόση τρομαχτική ηρεμία που κάνει την καρδιά σου να καίγεται από αγανάκτηση για την απύθμενη σκληρότητα έναντι αυτής της γυναίκας, που τη διώξανε αφού
της πήραν ότι αγαπούσε και την εξόρισαν, σε μια ξένη γη όταν αυτή δε γνώριζε παρά μόνο
το χωριό της. Και όταν θυμηθείς ότι η Κάστα της θεωρείται «χαμηλή» και αυτοί κάνανε
τόση προσπάθεια να «φυλάξουνε την κάστα», μπορείς να κρίνεις, ίσως πόσο μίσος και
πόση συγκέντρωση κοροϊδίας θα υπήρχε αν η Κάστα ήταν ανώτερη ή υψηλή.
Κοίταξε τη Κάστα με άλλο τρόπο, στη δύναμη της σε κοινές φάσεις της ζωής. Για παράδειγμα ας πάρουμε μια κουζίνα και τη μαγειρική, και να δούμε πως επιδρούν οι κανόνες
της Κάστας εκεί. Το μαγείρεμα δε θεωρείται ως μια «χυδαία» εργασία, ή κάτι το αναξιοπρεπές, (infra dig)· κατά κάποια έννοια στην Ινδία· όλες οι γυναίκες της Κάστας σε καλές
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ορθόδοξες Ινδουιστικές οικογένειες, είτε μαγειρεύουν μόνες τους είτε επιβλέπουν στο μαγείρεμα που κάνουν τα νεότερα μέλη της ίδιας οικογένειας ή από υπηρέτες που ανήκουν
στην ίδια κάστα. «Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε την έκταση στην οποία οι λειτουργίες της μαγειρικής σχετίζονται με τη θρησκεία. Η κουζίνα σε κάθε Ινδικό
νοικοκυριό είναι ένα είδος Ιερού ή αγίου τόπου. . . . Απλώς να ρίξει μια ματιά ένας άνδρας
από κατώτερη Κάστα κάνει ακατάλληλες για βρώση όλες τις νοστιμιές, ακόμη και αν αυτή η
ματιά τύχει να πέσει στα εφόδια της οικογένειας καθώς κάνουν τις προετοιμασίες για το
μαγείρεμα, όταν η τελετουργική καθαρότητα του νερού που χρησιμοποιείται, αντιμετωπίζεται σχεδόν ως ένα θέμα ζωής και θανάτου από κάθε μέλος του νοικοκυριού, όλα αυτά
που μαγείρεψαν πρέπει να πεταχτούν στα σκουπίδια σαν να έχουν δηλητήριο. Για αυτό το
λόγο η οικογένεια θα μείνει χωρίς γεύμα. Μια τροφή που έχει μολυνθεί μ’ αυτόν τον τρόπο,
αν καταναλωθεί, θα μεταδώσει ένα στίγμα στις ψυχές και στα σώματα αυτών που τη φάγανε, και μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μακριές και οδυνηρές τελετές εξαγνισμού.» Έτσι
μας πληροφορεί ο Σερ Μόνιερ Γουίλιαμς (που αναφέρεται ως ο πιο έγκυρος σ’ αυτά τα θέματα από οποιονδήποτε απλό ιεραπόστολο!). Σκεφθείτε για τη μόλυνση που θα έδινε ένα
μέλος του σπιτικού που έσπασε την Κάστα με το βάπτισμα και αν αυτός ή αυτή είχε λάβει
μέρος στο μαγείρεμα. Αυτό δε θα επιτρεπόταν ποτέ. Μια τέτοια γυναίκα δε θα έπρεπε να
έχει μέρος στη οικογενειακή ζωή. Η παρουσία της, η σκιά της και κυρίως το άγγιγμα της, θα
ήταν απλά μια μόλυνση. Έτσι λοιπόν, και για πολλές άλλες αιτίες, η ζωή στο σπίτι είναι αδύνατη, και για τους Ινδουιστές τη θεωρούν αδύνατη. Δεν μπορεί να μπει στο σχήμα της ζωής
όπως έχει τεθεί από τους κανόνες της Κάστας της.
Ένας Ινδουιστής, αν είναι ορθόδοξος Ινδουιστής, πότε δε μπορούσε να σκεφτεί έστω και
για μια στιγμή ότι ένα τέτοιο πράγμα θα ήταν επιθυμητό.
Ίσως φαίνονται μικρά θέματα το Μαγείρεμα και η εργασία στην Κουζίνα (όμως ακόμη και ο
σπουδαιότερος δε θα ήταν εύκολο να ζήσει χωρίς να αναφερθεί σ’ αυτήν), έτσι ας κοιτάξουμε τον κόσμο του εμπορίου, και ας δούμε πως κι εδώ η Κάστα κάνει προβλήματα. Αν ένας έμπορος γίνει Χριστιανός, κανείς πια δε θα αγοράζει τα εμπορεύματα του· αν είναι βαφέας, κανένας δε θα αγοράζει τις κλωστές του· αν κατασκευάζει κοσμήματα, κανείς δε θα
τον πάρει στη δουλειά του. Πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα τα επαγγέλματα αντιπροσωπεύουν μια ιδιαίτερη Κάστα, και αυτό το καταλαβαίνουμε εύκολα πόσο περιπλέκονται τα
πράγματα όσον αφορά ανθρώπους που μεταστράφηκαν στο Χριστιανισμό και ανήκουν σε
μια επαγγελματική ένωση. Για αυτό χρειάζονται ιεραποστολές εργασίας, και το γεγονός ότι
υπάρχουν· π.χ. ένας άνδρας θέλει να γίνει Χριστιανός, και είναι σιδεράς ή μαραγκός στην
Κάστα του. Ως Χριστιανός θα χάσει τη δουλειά του, και δεν μπορεί να εκπαιδευτεί σε άλλη
εργασία. Οι πρόγονοι του εργάζονταν με το σίδερο ή το ξύλο, και δεν πρέπει να προσπαθήσει να μάθει άλλη εργασία. Μπορείτε να πείτε, ας τον πάρουν στη δούλεψη τους οι Χριστιανοί. Μερικοί το κάνουν· όμως το ερώτημα περιλαμβάνει και άλλα ερωτήματα που είναι
πολύ περίπλοκα και δεν μπορούν να συζητηθούν εδώ. Ακόμη και αν τα συζητούσαμε θα έπρεπε να πάμε εκεί που αρχίσαμε— την αντιμετώπιση ενός πρακτικού προβλήματος που
κανείς δεν ελπίζει να το λύσει εφόσον οι Κάστες είναι αυτό που είναι.
Αυτό το σύστημα ήταν σε πλήρη λειτουργία στην περίπτωση ενός νέου από την Κάστα των
χαλκουργών. Ήταν ένας σκεπτόμενος νέος, και είχε φτάσει στο συμπέρασμα ότι ο Χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία· και ότι ήθελε να γίνει Χριστιανός· αν οι συνθήκες ήταν λίγο
πιο ευνοϊκές θα είχε εγγραφεί από αύριο ως ένας αναζητητής. Αλλά εδώ υπάρχει η δυσκολία. Ο πατέρας του ήταν πολύ αδύναμος, η μητέρα και οι μικρές αδερφές του και οι αδερφοί του ήταν κάτω από τη δική του φροντίδα, αν ήταν Χριστιανός δε θα μπορούσε να τους
φροντίσει· κανείς δε θα του πουλούσε χαλκό, κανείς δε θα αγόραζε απ’ αυτόν τα διάφορα
δοχεία που κάνει. Γνωρίζει μόνο τη παραδοσιακή του τέχνη. Μπορεί να κάνει ωραία δοχεία
για νερό, λάμπες, βάζα και δοχεία όλων των ειδών και τίποτε άλλο. Είναι πολύ μεγάλος για
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να μάθει οποιαδήποτε άλλη τέχνη· αλλά ας υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να γινόταν μια
τέτοια τακτοποίηση, ποιος θα υποστήριζε την οικογένεια εν τω μεταξύ; Ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σίγουρα δε θα τους αφήναμε να πεθάνουνε από την πείνα· αλλά δε θα
ήταν καλό να του το πούμε, ή να έχουμε τις ελπίδες μας σε γήινη βοήθεια, μέχρις ότου να
μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι ήταν αληθινός. Αυτό είναι που τον κρατάει πίσω. Διαβάζει
ξανά και ξανά, «αυτός που αγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του παραπάνω από μένα
δεν είναι άξιος για μαθητής μου,» και μετά κοιτά τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα
μικρά παιδιά· και ξαναδιαβάζει τα εδάφια, και μετά τα ξανακοιτά. Είναι τόσο σκληρό.
Είναι αρκετά εύκολο να του πούμε ότι ο Θεός θα τους φροντίσει αν υπακούσει. Του το
λέμε, αλλά μπορούμε να αναρωτηθούμε για τον νεαρό που διστάζει να κάνει το βήμα, που
όσο εκείνος μπορεί να δει, θα του πάρει το σπίτι και την τροφή και όλα όσα χρειάζονται
από τη μητέρα του και τα μικρά παιδιά;
Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνουν το έργο στην Ινδία, για να το πούμε απλά,
πολύ δύσκολο. Δεν θέλουμε να τα μεγαλοποιήσουμε. Γνωρίζουμε ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της δυσκολίες, αλλά όταν το να είσαι Χριστιανός σημαίνει όλα αυτά, πιο πολύ και πιο
πάνω από οπουδήποτε αλλού, τότε τα δεσμά που δένουν τις ψυχές φαίνονται ότι δυναμώνουν ορατά, και δεν μπορούμε να πούμε παρά ότι το έργο είναι πολύ δύσκολο. Από την άλλη να δούμε την δύναμη της Κάστας σε μια άλλη κατεύθυνση—την σκληρή της ωμότητα.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τη ζωή της προηγούμενης χρονιάς.
Επισκεπτόμουν το σπίτι όπου ζούσε μια γριά κυρία στην οποία έπεσε η «έμπνευση». Την
πρώτη φορά που πήγαμε εκεί είδαμε ένα αγοράκι τριών ή τεσσάρων ετών που φαινόταν να
υποφέρει από τα μάτια του. Ήταν ξαπλωμένο σε μια αιωρούμενη σακούλα κρεμασμένη
από τη στέγη, και έκλαιγε με πολύ οδύνη όλη την ώρα που βρισκόμασταν εκεί. Τώρα μετά
από δύο μήνες, εξακολουθούσε να κλαίει, μόνο που οι κραυγές του ήταν τόσο κουρασμένες που δεν είχε δύναμη να κλάψει.
Το σήκωσαν έξω. Δεν θα μπορούσα να το γνωρίσω το παιδί—το όμορφο του πρόσωπο ήταν
τραβηγμένο και ήταν γεμάτο πόνο, οι μικρές του οι παλάμες πίεζαν τα μάτια του που καίγανε. Μόνο κάποιος που το έχει περάσει, γνωρίζει την αγωνία που προκαλεί η οφθαλμία.
Μου είπανε ότι δεν έχει κοιμηθεί, «ούτε για το μέτρο μιας σποράς βιασμού» ("not even the
measure of a rape-seed,") τους προηγούμενους τρεις μήνες. Νύχτα και μέρα έκλαιγε και έκλαιγε· «τώρα όμως δεν κλαίει δεν κλαίει τόσο δυνατά,» πρόσθεσαν. Δεν μπορούσε, το
φτωχό μωράκι! Τους παρακάλεσα να το πάρω και να το πάω στο νοσοκομείο, είκοσι-πέντε
μίλια μακριά, όμως μου είπαν ότι το να πάει στο νοσοκομείο ήταν αντίθετο με την Κάστα
τους. Τι παιδάκι ήταν ξαπλωμένο και βογκούσε τόσο λυπητερά που μου μου έσφιγγε την
καρδιά, και τους θερμοπαρακάλεσα ξανά και ξανά να με αφήσουν να το πάρω αλλά δε θέλησαν. Ακόμη και αν δεν μπορούσαν να σώσουν την όραση του, από όσα ήξερα τουλάχιστον κάτι θα μπορούσαν να κάνουν να το ανακουφίσουν από τον πόνο. Αλλά όχι, μπορεί να
πεθάνει μακριά από το σπίτι και αυτό θα ήταν ατιμία για την Κάστα τους.
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Εικόνα 19 «Αποφάσισα να μη γελάσω!» Αυτά μας είπε όταν την είδε, και ήταν ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα των προσπαθειών της. Τα κοσμήματα είναι χρυσά, το σίλει, ένα βαθύ
κόκκινο. Η γυναίκα τέτοιου τύπου κάνει μια ωραία εικόνα, — το δυνατό έξυπνο πρόσωπο, τα
τέλεια μπράτσα και οι παλάμες, το γυαλιστερό χρυσό πάνω στο καθαρό καφέ, και το φόρεμα
γεμάτο χάρη που είναι τέλεια εναρμονισμένο με το χρώμα των ματιών και των μαλλιών. Η μία
παραμόρφωση είναι το αυτί, που είναι κομμένο για να κρατά τα κοσμήματα.
«Τότε θα το αφήσετε να υποφέρει μέχρις ότου να τυφλωθεί ή να πεθάνει;» και σχεδόν ένιωθα άγρια με την ψυχρή τους σκληρότητα.
«Μα τι να κάνουμε;» ρώτησαν· «μπορούμε να καταστρέψουμε την Κάστα μας;»
Ω, άναψα για μια στιγμή! Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ! Δεν μπορούσα να το αποφύγω.
Και τότε γονάτισα κάτω ανάμεσα σε όλους τους, τσακισμένη από τη λύπη, και προσευχήθηκα με όλη μου την καρδιά και την ψυχή να έρθει ο Καλός Ποιμένας και να πάρει το αρνάκι στα χέρια του!
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Αναρωτιέμαι αν εσείς αντέχετε καθώς το διαβάζετε; Εγώ με πολύ δυσκολία το έγραψα. Όμως δεν έχετε δει τα μικρά μαραμένα χεράκια να πιέζουν τα μάτια, και μετά να πέφτουν
χωρίς δύναμη γιατί δεν μπορούν να τα κρατήσουν άλλο· και εσείς δεν ακούσατε τα αδύναμα του κλάματα—και να σκεφτείτε ότι δε χρειαζόταν να φτάσει εκεί!
Όμως δε μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Φεύγαμε την επόμενη μέρα, και ακόμη να μπορούσαμε να το βοηθήσουμε δε θα μας επέτρεπαν να το πάρουμε. Είπαν ότι είχαν το δικό
τους γιατρό· η υπόθεση ήταν στα χέρια του. Όπως μας εξήγησαν καθώς φεύγαμε ένας από
τους μακρινούς συγγενείς του αγοριού είχε πεθάνει πριν δύο χρόνια, και αυτό ήταν η αιτία
που τους εμπόδιζε να φύγουν από το σπίτι, γιατί κάποιος σκοτεινός νόμος της Κάστας θα
παραβιαζόταν αν το έκαναν· αλλιώς ίσως θα μπορούσαν να το πάνε για μια αλλαγή της θεραπείας. Έτσι εκεί ήταν το μωρό που κειτόταν στον πόνο, μια ακόμη ζωντανή θυσία στο
βωμό της Κάστας.
Το τελευταίο πράγμα που άκουσα να λένε καθώς φεύγαμε από το σπίτι ήταν, «να κλαις πιο
σιγά, αλλιώς θα σου βάλουμε περισσότερο φάρμακο!» Και το τελευταίο πράγμα που είδα
ήταν το σφίξιμο των μικρών παλαμών πάνω από τα φτωχά κλειστά μάτια, καθώς προσπαθούσε να πνίξει τα αναφιλητά του και να «κλαίει πιο σιγά». Αυτό μας φανέρωσε ποιο ήταν
το «φάρμακο» που είχαν για αυτόν. Ένα πράγμα που έβαζαν στα μάτια του ήταν χοντρό πιπέρι ανακατεμένο με στυπτηρία.
Δεν είναι κάτι σκληρό η Κάστα; Αυτές οι γυναίκες δεν ήταν άκαρδες, αλλά προτιμούσαν να
δούνε το μωρό τους να πεθαίνει σιγά-σιγά μέσα στα βάσανα, παρά να ελαττώσουν έστω
και λίγο το λούστρο της σημαίας της Κάστας!
Αυτό δεν είναι παρά μια ματιά από μια φάση της δύναμης που έχει κάτι που στην πατρίδα
το ξέρουμε μόνο από το όνομα. Και αυτή είναι η πιο αδύναμη φάση· γιατί το κράτημα που
κάνει η Κάστα πάνω στο σώμα δεν είναι τίποτε μπροστά στην δύναμη που έχει το κράτημα
της πάνω στο μυαλό και στην ψυχή. Καμιά φορά υποχωρεί μπροστά στον πόνο, όπως μαρτυρούν ιατροί ιεραπόστολοι· αλλά ξανασφίγγει τα δεσμά μόλις έχει περάσει η ανάγκη για
ανακούφιση. Είναι απίστευτα δυνατή, είναι ανελέητα σκληρή, και όμως φαίνεται ότι το
αίμα του λαού είναι κόκκινο από αυτήν. Είναι μέσα τους, μέρος της ύπαρξης τους.
Αυτή είναι λοιπόν η Κάστα, αν την δούμε ως αυτή που ενεργεί. Κάνει παράξενα πράγματα,
σκληρά πράγματα, πράγματα που φαίνονται κτηνώδη. Είναι για όσους τη μάχονται ο πιο
ισχυρός εχθρός του Ευαγγελίου του Χριστού στη Νότιο Ινδία
.
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Κεφάλαιο 12: Πέτρα
«Το έργο στην Ινδία. . . είναι μια από τις πιο κρίσιμες δοκιμασίες της Εκκλησίας του Χριστού στην οποία υποβλήθηκε ποτέ. Οι άνθρωποι που σκέφτεστε να μετρήσετε τις δυνάμεις
σας, είναι σαν οι φυλές των γιγάντων της Χαναάν να μην είναι τίποτα σε σύγκριση.»
Bishop French, Ινδία και Αραβία.
Έχει πολλή ζέστη, και είμαστε κουρασμένοι και η φιλική φωνή μας λέει «Ελάτε μέσα! Ελάτε
μέσα!» και ήταν πολύ καλοδεχούμενη, και μπήκαμε μέσα. Είναι μια παλιά καλή μου φίλη, η
μόνη πραγματική φίλη που έχω σ’ αυτήν την παλιά Ινδουιστική πόλη. Το σπίτι της είναι πάντα ανοιχτό σε μας, το ανώγειο είναι πάντα άδειο—ή τουλάχιστο έτσι λέγει—όταν έχουμε
ανάγκη για ξεκούραση. Αλλά είναι τόσο Ινδουίστρια όσο δε γίνεται, και αν και πιάνει τα χέρια μας και τα βάζει στα δικά της, ή ακόμη και όταν μας φιλά, μετά που φεύγουμε γίνεται
ένας γενικός καθαρισμός· κάθε κομμάτι υφάσματος ή ρούχου που φορέθηκε όταν είμασταν
στο σπίτι πλένεται προσεκτικά πριν από τη δύση του ήλιου.
Επέμενε να μας ταΐσει, ήθελε να μας μαγειρέψει plantains34 ζάχαρη, έκοψε τις plantains,
βούτηξε την ψίχα στη ζάχαρη και μας πρόσταξε να φάμε. Μετά έκατσε ικανοποιημένη και
τη φωτογραφήσαμε. Αυτή η μικρή και αρχαία Ινδουιστική πόλη είναι δύο ώρες από το Ντοναβούρ. Υπάρχουν τριανταοχτώ πέτρινοι ναοί και βωμοί μέσα της και γύρω της, και πεντακόσιοι θυσιαστήρια. Κανένας δεν έχει μετρήσει τα είδωλα που υπάρχουν εκεί· μόνο κάτω
από ένα δέντρο κοντά σε έναν από τους πιο μικρούς βωμούς υπάρχουν διακόσια. Κάθε ένας από τους μεγαλύτερους ναούς έχει και τις ακολουθίες του από γυναίκες του ναού· υπάρχουν διακόσιες αναγνωρισμένες υπηρέτριες των θεών, και διακόσια ετήσια πανηγύρια.
Έχουν επεξεργαστεί διάφορα μαθηματικά μοντέλα που αφορούν την πρόοδο του Χριστιανισμού στην Ινδία. Ένα από τις πιο δημοφιλή μαθηματικά μοντέλα διατυπώνεται ως εξής: ο
αριθμός των Χριστιανών έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία κατά κάποιο ποσοστό. Αν παραδεχτούμε ότι θα συνεχιστεί σταθερά αυτός ο ρυθμός αύξησης τότε σε μια ορισμένη χρονική περίοδο η Ινδία θα γίνει Χριστιανική. Ένα σφάλμα σ’ αυτή τη μέθοδο του υπολογισμού
είναι ότι θεωρούν ως δεδομένο ότι οι Βραχμάνοι που είναι η υψηλή κάστα των Ινδουιστών
και οι Μουσουλμάνοι θα εκχριστιανίζονται με τον ίδιο ρυθμό που υπάρχει ανάμεσα στις
πιο καταπιεσμένες κάστες.
Υπάρχουν άλλα μαθηματικά μοντέλα που δεν αναφέρονται τόσο συχνά. Όμως εδώ στην
καρδιά αυτής της Ινδουιστικής πόλης επιβάλλονται πολύ ισχυρά· ένα τέτοιο μοντέλο που
έτυχε επιμελούς επεξεργασίας δείχνει ότι με το σημερινό ρυθμό αύξησης, θα χρειαστεί
πάνω από είκοσι χιλιάδες χρόνια πριν οι Ινδουιστικές πόλεις αυτής της περιοχής να γίνουν
έστω και κατ’ όνομα Χριστιανικές. Ένα άλλο μοντέλο είναι πιο εκπληκτικό: σύμφωνα με
τους νόμους της στατιστικής, θα χρειαστούν εκατόν-τριάντα χιλιάδες χρόνια πριν οι Βραχμάνοι αυτής της περιοχής της Νότιας Ινδίας να γίνουν Χριστιανοί. Αν επεκτείνουμε τη μέθοδο αυτή για να καλύψει όλη την Ινδία το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό για την πίστη
που βασίζεται σε στατιστικές.
Δόξα στο Θεό, αυτά δεν αποτελούν τη δική Του αριθμητική! Αυτά είναι καθαρά ανθρώπινες
εφευρέσεις. Πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα, στον Κύριο και Δοτήρα της Ζωής· πιστεύουμε
στο Θεό που είναι ο Θεός που καλεί στην ύπαρξη πράγματα που δεν υπάρχουν: έτσι λοιπόν
αυτά τα μαθηματικά μοντέλα δεν αποδεικνύουν τίποτε. Πρέπει να τα επεξεργαστούν και
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Plantains (plátanos στα Ισπανικά) μοιάζουν σαν μπανάνες. Είναι καρποί, που είναι παρόμοιοι με τις τομάτες και
αντίθετα με τις μπανάνες μαγειρεύονται και τρώγονται σαν λαχανικά. Είναι πιο δύσκολες από τις μπανάνες στο
ξεφλούδισμα (ιδιαίτερα όταν είναι πράσινες), δεν μπορούν να φαγωθούν ωμές. Πρέπει να μαγειρευτούν και είναι
σημαντικό μέρος στις κουζίνες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, Καραϊβικής, Αφρικανικής και Νοτιοανατολικής
Ασίας.

68
από τις δύο πλευρές, όχι μόνο από την πλευρά που δίνει τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Δύο από μας περάσαμε ένα πρωινό στο δρόμο των Βραχμάνων. Σ’ αυτές τις παλιές Ινδουιστικές πόλεις η οδός των Βραχμάνων κατασκευάζεται γύρω από το ναό, και στις μεγάλες
πόλεις αυτός ο δρόμος είναι μια λεωφόρος στην οποία επιτρέπεται να μπούμε. Οι γυναίκες
στεκόντουσαν στη δροσερή σκιά σε μικρές σκιερές βεράντες, εμείς στεκόμασταν στον ήλιο
και προσπαθούσαμε να πιάσουμε φιλία με αυτές. Τότε μερικά αγόρια του Ιεραποστολικού
Κολλεγίου μας είδαν και ντράπηκαν για το ότι έπρεπε να στεκόμαστε μέσα στην κάψα της
ζέστης, και μας πρόσφεραν μια βεράντα· όμως οι γυναίκες εξαφανίστηκαν αμέσως, και ήρθαν οι άνδρες, και τα αγόρια μας είπαν ψιθυριστά να μην αναφέρουμε τίποτε για τη θρησκεία μας.
Μιλήσαμε για λίγα λεπτά, αφήνοντας την ψυχή μας να παίξει με την τύχη. Νιώσαμε ότι τα
λόγια μας ήταν σαν φτερά που χτυπάνε πάνω σε βράχους· όμως δώσαμε τη μαρτυρία μας,
και αυτοί άκουγαν, μέχρις ότου ένας απ’ αυτούς παρατήρησε, ότι ήταν ώρα να πάνε για το
μεσημεριανό τους λούσιμο, και καταλάβαμε ότι ήθελαν να φύγουμε. Φύγαμε λοιπόν και
βρήκαμε ένα τοίχο στην οδό των Βραχμάνων όπου σταθήκαμε στη σκιά του και προσπαθήσαμε ξανά. Πλήθη από άνδρες και νεαρά παιδιά είχαν μαζευτεί γύρω μας, όμως τα αγόρια
του Κολλεγίου ήρθαν δίπλα μας και μας βοήθησαν να τους ησυχάσουμε. «Τώρα βλέπετε,»
μας είπαν καθώς περπατούσαν μαζί μας στο εξωτερικό δρόμο, «πως είναι αδύνατο για μας
να είμαστε Χριστιανοί.»
Είναι καλό καμιά φορά να ξοδέψουμε χρόνο στο μέρος όπου είναι η δύναμη του εχθρού
που πολεμούμε. Εκείνο το βραδινό δύο από μας είχαμε λίγα ήσυχα λεπτά κάτω από τους
τοίχους του ναού. Αυτοί οι μεγάλοι τοίχοι που υψώνονται πολύ πάνω από μας, φαινόταν
ότι μας δείχνανε τον τύπο του τοίχου που έχει χτίσει ο Σατανάς γύρω απ’ αυτές τις ψυχές.
Μπορούσαμε να αγγίξουμε αυτόν τον ορατό τοίχο, να τον πιέσουμε και να νιώσουμε πόσο
δυνατός ήταν. Μπορούσαμε να τρέξουμε και να πέσουμε πάνω του, και τότε θα πληγωνόμαστε και θα πέφταμε πίσω ματωμένοι· αυτός δε θα υποχωρούσε ούτε μία ίντσα.
Και τι γίνεται με τον άλλο τον αόρατο τοίχο; Ω ναι, μπορούμε να τον αγγίξουμε και αυτόν!
Το άγγιγμα του Πνεύματος είναι κάτι το πραγματικό. Αλλά το ίδιο και ο πνευματικός πόνος.
Όμως ο τοίχος παραμένει δυνατός και σταθερός.
Υπήρχε φεγγαρόφωτο. Είχαμε περπατήσει γύρω στη μεγάλη πλατεία του ναού, προχωρήσαμε στους σιωπηλούς δρόμους των Βραχμάνων, στεκόμασταν μέσα σε μια στοά με κολόνες, και κοιτάζαμε απέναντι μας μια ανοιχτή πόρτα όταν είδαμε φως πάνω στο βωμό.
Τώρα είμασταν έξω στο καθαρό φως του Θεού, κοιτάζοντας τη μάζα του πύργου, καθώς υψωνόταν ολόμαυρος στον ουρανό. Και νιώσαμε πόσο μικροί είμαστε.
Τώρα άρχισε να μας πιάνει η επιρροή αυτού του χώρου. Δεν ήταν μόνο οι τοίχοι, ήτανε το
μυστήριο. «Οι Κυρίαρχοι του Σκότους του αιώνος τούτου» ήταν εκεί.
Πόσο απελπιστικά μάταιο μας φάνηκε να είμαστε ενάντια σ’ αυτές τις τρομερές δυνάμεις
και εξουσίες. Όλα τα όπλα της σάρκας μας φάνηκαν σαν σπαθιά-παιχνίδια. Δόξα στο Θεό
για το Άγιο Πνεύμα!
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Ενώ καθόμαστε εκεί ήρθε να δει τι κάνουμε ένας Βραχμάνος, και του είπαμε μερικές από
τις σκέψεις μας. Τότε μας ρώτησε αν θα ενδιαφερόμασταν να ακούσουμε μερικές από τις
δικές του σκέψεις. Του είπαμε μετά χαράς. Μας έδειξε τον πύργο του ναού. «Αυτό είναι το
πρώτο μου βήμα προς το Θεό.» Τον ακούσαμε και μας ξεδίπλωσε με τη μια σκέψη μετά την
άλλη την παράξενη παλιά Βεδική φιλοσοφία, που πιστεύει, ότι ο Θεός, αφού είναι παντοδύναμος, αποκαλύπτει τον εαυτό του με διάφορους τρόπους, σε ορατές μορφές και ενσαρκώσεις, ή στο πνεύμα. Η ορατή μέθοδος είναι η κατώτερη· είναι το πρώτο βήμα από μια
σειρά βημάτων που οδηγούν στην ανώτερη, στην λατρεία του νου και στην απορρόφηση
στο Ένα Ανώτατο Πνεύμα. «Ακόμη είμαστε μόνο μικρά παιδιά. Ανεβαίνουμε το πρώτο
σκαλί, αυτό σπάζει από κάτω μας καθώς ανεβαίνουμε στο επόμενο, και έτσι σκαλί με σκαλί
ανεβαίνουμε από το ορατό στο αόρατο, από την ύλη στο πνεύμα—στο Θεό. Αλλά,» πρόσθεσε ευγενικά, «όπως η δική μου πίστη είναι καλή για μένα, έτσι και η δική σας πίστη είναι καλή για σας.»
Το επόμενο πρωί κατεβήκαμε στο ποτάμι και συζητήσαμε με τους ανθρώπους που περνούσαν στο δρόμο τους προς την πόλη. Όλα ήταν τόσο όμορφα στο φως νωρίς το πρωί. Οι άντρες έπλεναν τους ταύρους τους, και τα παιδιά έπεφταν μέσα και έξω από το νερό. Μακρύτερα πιο κάτω οι γυναίκες λούζανε τα μωρά τους και στίλβωναν τα ορειχάλκινα δοχεία
τους για το νερό. Τα δέντρα συναντιόντουσαν από πάνω, αλλά το φως διέσχιζε τα ανοίγματα σε διάφορα μέρη και δημιουργούσε κίτρινα «μπαλώματα» στο νερό. Έξω από ένα από
αυτά τα κίτρινα, μια κοπέλα στάθηκε και έγειρε για να γεμίσει το δοχείο της. Φορούσε το
κοινό πορφυρό του Νότου, αλλά το φως έπεφτε πάνω του και πάνω στο λαμπερό ορειχάλκινο δοχείο καθώς το έστρεψε κάτω από το χέρι της, και την έφτιαξε σε μια εικόνα καθώς
στεκόταν με τα κόκκινα πράγματα της που είχαν μια αντίθεση με το καφέ και το πράσινο
του νερού και του ξύλου. Παντού όπου κοιτούσαμε ότι υπήρχε κάτι όμορφο να το δούμε
και όλο γύρω μας ήταν ο ήχος των φωνών και του γέλιου, και το μουσικό πιτσίλισμα από το
νερό· τότε, καθώς τα απολαύσαμε όλα, είδαμε το εξής:
Κάτω από ένα αρχαίο δέντρο δεκαπέντε άντρες περπατούσαν αργά γύρω-γύρω, κατά την
πορεία του ήλιου. Κάτω από το δέντρο υπήρχαν πολλά είδωλα, και σωροί στεφάνια από πικροδάφνες και γιασεμιά, που είχαν φέρει φρέσκα εκείνο το πρωί. Οι άντρες ήταν ηλικιωμένοι, όμορφοι άντρες· ήταν εντελώς απορροφημένοι με αυτό που έκαναν. Δεν ήταν ανόητη
φάρσα γι' αυτούς. ήταν η πραγματικότητα.
Υπάρχει κάτι που βλέπεις σ’ αυτή τη συνηθισμένη, προφανή εκθρόνιση του δικού του Θεού
που ξεσηκώνει την ψυχή του ατόμου. Δεν μπορούσαμε να το βλέπουμε.
Ξανά και ξανά έχουμε πάει σε αυτήν την πόλη, αλλά σήμερα αυτοί οι άντρες πηγαίνουν
γύρω από αυτό το δέντρο, και σήμερα η πόλη είναι ένα φρούριο που δεν έχει κερδηθεί.
Την έχω ονομάσει Πέτρα· η λέξη σημαίνει πολλές πόλεις που είναι οχυρωμένες με τείχος.
Στην απόδειξη της προφητείας του Keith35 υπάρχει ένας χάρτης της Πέτρας, της παλιάς ισχυρής πόλης του Εδώμ, και στη μελέτη του μας φώτισε την ερώτηση του Δαβίδ σχετικά με
αυτήν, και τη δική του θριαμβευτική απάντηση, «Ποιος θα με φέρει στην οχυρωμένη πόλη;
Και ποιος θα με οδηγήσει ως την Εδώμ; Ποιος άλλος από σένα, Θεέ» 36 στο χάρτη φαίνονται
τα βουνά γύρω της εκτός από την Ανατολή, όπου χωρίζονται με ένα μοναδικό στενό πέρασμα, που είναι ο μόνος δρόμος για να μπεις σ’ αυτήν. Υπήρχε μόνο ένας τρόπος μέσα, αλλά
υπάρχει αυτός είναι ο ένας τρόπος για να μπεις μέσα!

35
36

The evidence of prophecy; by Keith, Alexander, 1791-1880
Ψαλμός 108:11 (Νέα μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας)
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Εδώ είναι μια πόλη που περιτοιχίζεται μέχρι τον ουρανό από τα τείχη της Κάστας και της μισαλλοδοξίας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος. Εδώ είναι μια ψυχή που περιβάλλεται
από την απόλυτη αδιαφορία και υπερηφάνεια, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος.
«Ποιος θα με φέρει στην οχυρωμένη πόλη; Και ποιος θα με οδηγήσει ως την Εδώμ; Ποιος
άλλος από σένα, Θεέ;»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Θάνατος από αχρηστία
«Υπάρχει μια ισχυρή τάση να θεωρούμε ότι η Απολύτρωση που μας δίνει ο Χριστός, ότι κατέχει κάποια ιδιότητα χάρις στην οποία ο Θεός μπορεί να συγχωρεί και να παραβλέπει την
αμαρτία στο Χριστιανό, μια ετοιμότητα να βλέπει τα αμαρτήματα ως την αναπόφευκτη συντροφιά της ανθρώπινης φύσης ‘μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος,’ και να βλέπει τον Χριστιανισμό ως το υποκατάστατο και όχι ως την αιτία της προσωπικής αγιότητας στη ζωή.»
Αιδέσιμος . I. W. Charlton, Ινδία.
«Από τα πολλά πράγματα που έχω ακούσει, πολλοί άνθρωποι στην πατρίδα θεωρούν την
ιεραποστολή ως ένα είδος μικρού ουρανού στη γη, αλλά όταν κοιτάξει κάτω από την επιφάνεια, υπάρχουν πολλά που σε θλίβουν. . . . Ω, φίλοι, χρειάζεται πολλή προσευχή! Φαίνεται
ότι πολλοί από το προσωπικό δε γνωρίζουν τίποτε από μεταστροφή.
«Ίσως να μη σας αρέσει που τα γράφω τόσο ξεκάθαρα, αλλά καμιά φορά μου φαίνεται ότι
όταν δίνεται μόνο η λαμπρή πλευρά, και ένας νιώθει ότι αν οι άνθρωποι του Θεού στην πατρίδα καταλάβαιναν πως είναι στην πραγματικότητα τα πράγματα . . . τότε θα γινόταν περισσότερη προσευχή που θα ανέβαινε στο Θεό, να εκχυθεί το Άγιο Πνεύμα στο προσωπικό
μας και σ’ αυτούς που έχουν μεταστραφεί. . . . Επιθυμούμε να δούμε όλους τους ποιμένες
μας και το προσωπικό να είναι άνθρωποι που πραγματικά έχουν μετανοήσει, να είναι άνθρωποι πίστης και προσευχής, που γνωρίζοντας ότι οι ίδιοι έχουν σωθεί, να ποθούν με μεγάλο πόθο να δουν τους ειδωλολάτρες γύρω τους να βγαίνουν από το σκοτάδι στο φως του
Θεού, και οι Χριστιανοί που αποτελούν τις συναθροίσεις τους, να είναι ένθερμοι μεταστραφέντες άνδρες και γυναίκες.»
A. J. Carr, India.
«Το να προστεθούν πενήντα στην Εκκλησία ακούγεται ωραίο στην πατρίδα, αλλά αν μόνο
πέντε απ’ αυτούς είναι γνήσιοι ποιο θα είναι το κέρδος στη Μεγάλη Ημέρα;»
David Livingstone, Africa.
«Ω η Φωτιά να μας ανάψει όλους και να μας λιώσει σε μια δυνατή εκκλησία του Αγίου
Πνεύματος!»
Minnie Apperson,37 China.
Οι λαμπάδες είχαν ανάψει, τα τύμπανα χτυπούσαν, τα κύμβαλα αλάλαζαν, και οι κερατένιες σάλπιγγες ηχούσανε για το απογευματινό pujah38 σε όλους τους ναούς και βωμούς της
«Ισχυρής Πόλης,» όταν βγαίναμε εμείς, και αφού διασχίσαμε το ποτάμι που την διαιρεί σε
δύο μέρες πήγαμε στον Χριστιανικό οικισμό που εκείνη τη στιγμή έμοιαζε σαν μια μικρή
γωνιά του κήπου του Κυρίου. Πίσω μας ήταν όλη η ειδωλολατρική φασαρία με χτυπήματα
κυμβάλων και τυμπάνων με πολλή φασαρία, εδώ ήταν το σταθερό χτύπημα της καμπάνας
για την απογευματινή λατρεία· πέρα ήταν όλα αυτά που δίνουν νόημα στο «μυστήριο της
ανομίας,» ενώ εδώ ήταν η καθαρότητα και η ειρήνη του Χριστιανισμού. Αυτό βέβαια ήταν η
πρώτη μου εντύπωση, και ακόμη τώρα, μετά μια εποχή έργου στην καρδιά της ειδωλολατρίας, ο Χριστιανισμός, ή τουλάχιστο το τμήμα του που βρίσκεται δίπλα, είναι μια όμορφη
αντίθεση. Εκεί έχεις το γυμνό θάνατο, ο θάνατος χωρίς στολίδια, το πτώμα φαίνεται καθαρά, όμως εδώ, αν υπάρχει πτώμα, τουλάχιστο το έχουν ντυμένο με αξιοπρέπεια. Και όμως εκείνο το απόγευμα αναγκάστηκα να καταλάβω ότι ο θάνατος είναι θάνατος, όπου κι
αν ευρεθεί και όπως και να σκεπαστεί προσεκτικά
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APPERSON, Minnie Mary (Mrs Mary Minnie Philips) Victory. Being reminiscences of and letters from
Minnie M Apperson (later Mrs H S Phillips) of the Church of England Zenana Society. London, 1897
xii, 213pp (China)
Puja or pooja είναι μια τελετουργία προσευχής που τελείται από τους Ινδουιστές σε μια λατρεία αφιέρωσης
σε μία ή περισσότερες θεότητες, ή για να τιμηθεί ένας επισκέπτης, ή για να γιορταστεί πνευματικά ένα γεγονός.
38
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Εικόνα 20 Νιώθω τόσο ντροπαλή!» ήταν έτοιμη να μου πει για να μείνει ελεύθερη, όταν η φωτογραφική μηχανή έκανε κλικ και την πήραμε φωτογραφία. Οι χήρες κατά κανόνα δε φορούν κοσμήματα, ανάμεσα στους Ινδουιστές της ανώτερης Κάστας, αλλά οι Χριστιανοί κάνουν όπως τους αρέσει. Αυτή είναι μια χωρική με αρκετά καλή θέση.
.
Η πρώτη που μας υποδέχτηκε ήταν μια χήρα με λαμπρή όψη—αυτή είναι η φωτογραφία
της. Σε λίγο γίναμε φίλες. Μας είπε ότι είχε «γεννηθεί στην Οδό»· και ο παππούς της την ακολούθησε, και κανένας από την οικογένεια της δεν επέστρεψε πίσω, και έτσι ήταν σίγουρη
ότι όλα ήταν εντάξει. Δεν είμασταν και τόσο σίγουροι, και προσπαθήσαμε να δούμε αν ήξερε τη διαφορά μεταξύ του να ενωθείς εις την Οδό και του να έρθεις στον Χριστό. Αυτό ήταν ένα μικρό χωριουδάκι της υπαίθρου, αλλά όπου και να ταξιδέψαμε είτε ανάμεσα σε
μορφωμένους είτε ανάμεσα σε αμόρφωτους, βρήκαμε ότι υπήρχε εξ΄ ίσου μια σύγχυση στη
σκέψη για το θέμα.
«Ο Θεός γνωρίζει την καρδιά μου,» είπε, «Ο Θεός ακούει τις προσευχές μου. Αν δω κάποιο
κακό όνειρο τη νύχτα, προσεύχομαι στο Θεό, και βάζοντας τη Βίβλο μου κάτω από το κεφάλι μου, κοιμάμαι σε τέλεια ειρήνη.» Μπορεί να υπάρχει κάτι περισσότερο για να βγάλουμε συμπέρασμα;
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Υπήρχαν πολλά άλλα αποδεικτικά στοιχεία: Αν ο παππούς σας έδωσε έξι λαμπτήρες στην
εκκλησία, αξίας τρεισήμισι ρουπιών το καθένα (οι λαμπτήρες κρέμονται σήμερα, και μαρτυρούν το γεγονός)· εάν ο πατέρας σας δεν παρέλειψε ποτέ να δώσει στην εκκλησία αυτά που
όφειλε, εκτός από τις κανονικές λογίες της Κυριακής (το όνομά του αναφέρεται στην έκθεση της εκκλησίας και το ποσό που έδωσε είναι τυπωμένο)· αν βοηθάτε με γενναιοδωρία
τους φτωχούς, αν τους δίνετε την ημέρα των Χριστουγέννων ρύζι (αρκετά σακιά από αυτό).
αν δεν προσφέρετε ποτέ σε δαίμονες (όχι, όχι όταν τα παιδιά σας είναι άρρωστα, και οι άλλοι άπιστοι Χριστιανοί σας συμβουλεύουν)· εάν δεν δέσετε ποτέ τον κύλινδρο (ένα φυλαχτό
που συχνά φοριέται κρυφά από καθαρά κατ’ όνομα Χριστιανούς) και τέλος, εάν έχετε βαπτιστεί και επιβεβαιωθεί, και «συνεχώς, λαμβάνετε μέρος στο Δείπνο», σίγουρα κανείς δεν
μπορεί λογικά να αμφισβητήσει ότι είστε χριστιανός ενός πολύ σωστού είδους; Όσον αφορά ερωτήσεις σχετικά με την αλλαγή της καρδιάς και τη χρόνια ανοχή στις αμαρτίες, όπως το ψέμα - ποιος σε αυτόν τον κακό κόσμο ζει χωρίς ψέματα; Και όταν θέλει ο Θεός να
το κάνει, θα αλλάξει την καρδιά σας.
Αναλάβαμε τη βραδινή συνάντηση για τους χωρικούς, οι οποίοι εν τω μεταξύ είχαν συγκεντρωθεί και άκουγαν δείχνοντας ότι ενέκριναν αυτά που λέγαμε. Η ιδιωτική ζωή, όπως τη
καταλαβαίνουμε, είναι κάτι άγνωστο στην Ινδία. «Αυτό είναι σωστό», παρατήρησαν χαρωπά· «δώστε της πολλές καλές συμβουλές!» Και όλοι μπήκαμε στην αίθουσα προσευχής.
Μόλις έφτασαν εκεί, όλοι πήραν μια έκφραση εκκλησιαστικού τύπου, και ο καθένας πήρε
το συνηθισμένο κάθισμά του σε μια ευπρεπή σιωπή. Τα μικρά παιδιά σχολικής ηλικίας κάθονταν σε σειρές μπροστά στα χαλιά με τα χέρια σεμνά σταυρωμένα, και τα λαμπερά μάτια
στραμμένα με σοβαρότητα· οι ενήλικες κάθισαν στα χαλιά τους και στις δύο πλευρές πίσω,
και καθίσαμε στα δικά μας αντικριστά. Ξεκινήσαμε με μια υμνωδία, την οποία τα παιδιά τη
μάθανε γρήγορα και φώναζαν έντονα, οι ενήλικες ενώνονται πιο συγκρατημένα και ξεκινήσαμε τη δουλειά.
Μίλησε η Ευλογία. Ήταν κάποτε μια χριστιανή κατ’ όνομα, και ήξερε ακριβώς πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι, και πώς εξέταζαν τα πράγματα. Η καρδιά της συγκινήθηκε πολύ καθώς μιλούσε και τα δάκρυα έτρεξαν στα μάτια της, γιατί ήξερε ότι κανένας από αυτούς τους φίλους δεν είχε τη χαρά της συνειδητής σωτηρίας, και μου είπε μετά ότι είχε δίψα και πείνα
για αυτούς. Αλλά άκουγαν χωρίς να δείχνουν να συγκινούνται. Τότε είχαμε προσευχή και
ήσυχη ώρα. Μερικές φορές το Πνεύμα λειτουργεί πιο ήσυχα, και περιμέναμε αποτελέσματα· αλλά δεν υπήρχε κανένα σημάδι ζωής. Αφού τελείωσε η συνάντηση, μαζεύτηκαν
ξανά. Είναι πάντα τόσο στοργικοί και φιλικοί σε αυτά τα μικρά χωριά· αλλά δεν μπορούσαν
να καταλάβουν τι ήταν αυτό που μας ενοχλούσε. Δεν ήταν όλοι Χριστιανοί;
Λίγο αργότερα ήρθαν, όπως είναι η ευγενική τους συνήθεια, να μας φέρουν φρούτα και
στεφάνια από λουλούδια για την Πρωτοχρονιά. Δεν έβλεπα την πρώτη μου φίλη εκείνο το
βράδυ και τη ζήτησα. «Αυτή η χήρα με την οποία μίλησες;» είπε ο παλιός Κατηχητής, «πριν
από τρεις μέρες την έπιασε πάλι ο πυρετός» - Διέκοψε και κοίταξε προς τα πάνω. Τότε λαχταρούσα να ακούσω τον τρόπο που πέθανε, αλλά κανείς δεν μπορούσε να μου πει τίποτα.
Ω, η κουρτίνα της σιωπής που καλύπτει το πέρασμα των ψυχών!
Πήγαμε λίγο αργότερα στο χωριό, είμαστε σίγουρες ότι επιτέλους οι άνθρωποι θα ξυπνούσαν· γιατί ήταν μια ηγέτης μεταξύ των γυναικών, και η κλήση της, ακόμη και σε αυτήν τη
χώρα των ξαφνικών κλήσεων, ήταν πολύ ξαφνική. Αλλά δεν βρήκαμε ότι είχε επηρεάσει κανέναν. Όλοι την ανέφεραν με ένα σοβαρό τόνο που υιοθετείται σε τέτοιες περιπτώσεις, και,
αναστενάζοντας, θυμόταν ο ένας στον άλλο ότι ο Θεός ήταν ελεήμων, και ήταν πάντα, μέσα
το μέτρο της ικανότητάς της, μια πολύ καλή γυναίκα.
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Αισθανθήκαμε σαν να στεκόμασταν με τον κάθε έναν από αυτούς τους ανθρώπους ξεχωριστά, σε έναν μικρό χώρο για όρθιους τον οποίο ήμασταν σίγουροι, μπροστά από αυτήν την
κουρτίνα, και μιλήσαμε μαζί τους καθώς μιλάτε με αυτούς που γνωρίζετε ότι μπορεί να μην
τους δείτε ξανά σε αυτήν πλευρά. Αλλά μας κοίταζαν και αναρωτιόντουσαν τι ήταν αυτό
που είχε σημασία για μάς. Δεν ήταν Χριστιανοί; Δεν πίστευαν στον Θεό; Δεν προσεύχονταν
τακτικά νύχτα και πρωί για συγχώρεση, προστασία και ευλογία; Έτσι δεν μπορούσαν να καταλάβουν.
Ήταν σαν να είχε μαραθεί η δύναμη της κατανόησης μέσα τους; Ήταν η ψυχή που τους έδωσε ο Θεός νεκρή – «καταδικάστηκε σε θάνατο από αχρηστία»; Νεκροί είναι μέσα στην
απάθεια και την άγνοια και τα σάπια έθιμα, και η ψευδής ασφάλεια που προέρχεται από
την προσήλωση στο χριστιανικό δόγμα χωρίς ζωτική σύνδεση με τον Χριστό. Αυτοί οι φτωχοί Χριστιανοί είναι νεκροί.
«Γιατί σας φαίνεται απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς;» Κύριε δεν είναι κάτι το απίστευτο. Εσύ το έχεις κάνει στο παρελθόν. Κάνε το ξανά Ω! κάνε το σύντομα.
Σας είπα πόσο χρειάζομαι τη βοήθεια σας στο έργο ανάμεσα στους ειδωλολάτρες· αλλά συχνά νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε την ίδια βοήθεια για το έργο ανάμεσα στους Χριστιανούς.
Λέγεται ξανά και ξανά, αλλά δύσκολα κατανοείται, ότι οι Χριστιανοί χρειάζεται να μετανοήσουν· ότι η μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχει μετανοήσει, ότι οι στατιστικές είναι παραπλανητικές, και δεν ισχύουν για την αιωνιότητα· ότι πολλοί ποιμένες, κατηχητές, δάσκαλοί, έχουν το όνομα ότι ζουν, αλλά είναι νεκροί· ότι η εκκλησία είναι ως σύνολο νεκρή—ευχαριστούμε το Θεό για κάθε εξαίρεση. Δεν σας τα λέω αυτά χωρίς να τα σκεφτώ, έχω θλίψη καθώς τα γράφω. Ταπεινωνόμαστε κα για αυτό παίρνουμε πάνω μας την ευθύνη. Είναι αλήθεια ότι το πτώμα της νεκρής Εκκλησίας είναι ντυμένο, όπως και στην πατρίδα, μόνο που
εδώ είναι ακόμη περισσότερο ντυμένο· και επειδή το πνεύμα αυτής της χώρας είναι έντονα
θρησκευτικό, τα ρούχα του ενταφιασμού είναι άμφια. Όμως ο ντυμένος νεκρός είναι νεκρός.
Αυτό θα προκαλέσει έκπληξη σ’ αυτούς που διαβάζουν ιστορίες για αυτόν ή εκείνον τον ιθαγενή Χριστιανό και γενικεύουν από αυτές τις ιστορίες και φαντάζονται ότι η εκκλησία είναι μια συντροφιά αγίων. Ο Θεός έχει τους αγίους Του στην Ινδία, άνδρες και γυναίκες, σε
ήσυχα μέρη που δεν τους βλέπουμε, και λίγοι απ’ αυτούς είναι στις μπροστινές θέσεις· όμως η κραυγή της καρδιάς μας είναι να έχουμε περισσότερους. Έτσι σας γράφω για τα
πράγματα όπως είναι, αν και γνωρίζω ότι δε θα γίνουν δεκτά, γιατί το καλύτερο, είναι αυτό
που αρέσει περισσότερο στην πατρίδα· και για αυτό πιο συχνά γράφουνε το καλύτερο.
Αυτό φαίνεται ότι διαγράφει αυτό που ειπώθηκε πρωτύτερα, για την πιο σκοτεινή πλευρά
της αλήθειας που συχνά λέγεται. Δεν τη διαγράφει: Διαβάστε στα περιοδικά και στις αναφορές των ιεραποστόλων, και θα βρείτε φράσεις που αποκαλύπτουν την αλήθεια, που δείχνουν τα πράγματα σ’ αυτούς που έχουν μάτια να δούνε· αλλά κι αν είναι έτσι, όλοι θα παραδεχτούμε ότι η αισιόδοξη άποψη, όπως ονομάζεται, είναι αυτό που δείχνεται από τον αισιόδοξο συγγραφέα που γίνεται ο πιο δημοφιλής συγγραφέας, και έτσι πιέζεται να γράψει
περισσότερα. «Οι άνθρωποι θα διαβάσουν αυτό που είναι ζωηρό και λαμπρό· και όσο περισσότερο έχουμε απ’ αυτό τόσο το καλύτερο,» έγραψε πρόσφατα ένας γραμματέας της
Ιεραποστολής που βρίσκεται έξω στον αγρό, σε μία ιεραπόστολο που δεν ένιωθε ελεύθερη
να γράψει μ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτοί που, για να αναφέρουμε έναν άλλο γραμματέα, «φοβούνται και δεν γράφουν τίποτε μη τυχόν και πούνε ψέματα»— δίνουν μια δικαιολογία για
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την ενεργητική γλώσσα· αυτά τα παραθέτω, δεν τα εφευρίσκω, — είναι φυσικό να γράφουν
πολύ λιγότερο, έτσι που το καλύτερο να γίνεται γνωστό.
Αυτό δεν είναι λάθος κανενός. Οι υπεύθυνοι στην πατρίδα εκτυπώνουν ως επί το πλείστον
αυτά που τους αποστέλλονται. Μερικές φορές εφιστούν την προσοχή στην λιγότερο χαρούμενη άποψη των πραγμάτων· και εάν, ενίοτε, υποκύπτοντας στην πίεση που τους ασκείται
από ένα κοινό που λατρεύει να ακούει ότι του αρέσει, βγάζουν μια ισχυρή παράγραφο προσθέτοντας ένα άρθρο του εκδότη «Ωστόσο,» είναι άραγε πολύ εκπληκτικό;
Μήπως νομίζετε ότι τα γράφω επειδή είμαστε αποθαρρημένοι; Όχι, δεν είμαστε αποθαρρημένοι, παρά μόνο αν φοβόμαστε μήπως κουραστείτε και πάψετε να προσεύχεστε
πριν έρθει η απάντηση στην προσευχή. Αυτή η Ινδία, είναι η Ινδία του Θεού. Αυτό το έργο
είναι δικό Του. Ενωθείτε λοιπόν μαζί μας, και ας ενωθούμε με όλους τους αγαπητούς αδελφούς και αδελφές της Ινδίας που είναι ζωντανοί στον Κύριο, περιμένοντας για Αυτόν στην
πιο εσωτερική μορφή της αναμονής, που περιμένει μέχρι να έρθει η απάντηση· ενωθείτε
μαζί μας καθώς προσευχόμαστε στο δυνατό Θεό των αναζωπυρώσεων, « Kύριε, να ζωοποιείς το έργο σου στη διαδρομή των ετών· στη διαδρομή των ετών, να το κάνεις γνωστό·
μέσα στην οργή σου, θυμήσου το έλεος.39»

39

Αββακούμ 3:2 Μετάφραση Σ. Φίλος
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Κεφάλαιο 14: Τι συνέβη
«Πριν μερικά χρόνια ταράχτηκε η Αγγλία από άκρη σε άκρη με τις αποκαλύψεις που έγιναν
για την ‘Πικρή Κραυγή’ των αδικημένων γυναικών. Στην Ινδία η πικρή κραυγή είναι πολύ περισσότερο πικρή, όμως αποπνίγεται και σβήνεται από το φίμωτρο της Κάστας. Οι ορθόδοξοι Ινδουιστές θα προτιμήσουν να δούνε τα κορίτσια να προδίδονται, να βασανίζονται και
να δολοφονούνται παρά να τα δουν
να σπάνε τα δίκτυα της Κάστας.»
Rev. T. Walker, India.
ΥΠΑΡΧΕΙ μια άλλη αρχαία πόλη κοντά στο Ντοναβούρ, και σε αυτήν ένας άλλος ναός, και
γύρω από τον ναό, η συνηθισμένη πλατεία των Βραχμάνων. Σε έναν από τους δρόμους
γύρω από αυτήν την πλατεία είδαμε το κορίτσι του οποίου το πρόσωπο μοιάζει σαν το δικό
σου. Μας χτύπησε ως συνηθισμένο πρόσωπο, όχι όμορφο όσο πολλά άλλα, αλλά με χαρακτηριστικό την λανθάνουσα δύναμη των ματιών και του μετώπου, ένα πρόσωπο γεμάτο δυνατότητες.

Εικόνα 21 Εδώ είναι κάποιος που μπορεί να είναι βασίλισσα. Αυτό που μπορεί να είναι, είναι πολύ διαφορετικό.
Αυτή είναι ένα Κορίτσι Βραχμάνα· όλοι οι άνθρωποι της είναι Ινδουιστές. Ποτέ δεν ένιωσε ούτε μια επιθυμία, ή είδα
κάποιον στην πόλη της που να ένιωσε την επιθυμία, να "πέσει στο λάκκο του Χριστιανισμού."

Σπάνια καταφέραμε να πάρουμε οποιαδήποτε φωτογραφία θα θέλαμε, αλλά ειδικά αυτή
καταφέραμε να την πάρουμε. Εγώ την κοιτάζω τώρα και αναρωτιέμαι πώς θα εξελισσόταν
καθώς διαμορφώνεται και μεγαλώνει η ψυχή. Αυτό το παιδί είναι τυλιγμένο με επιρροές
που αποκρούουν το άγγιγμα της χάρης στη ζωή της.
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Είδαμε πολλές γυναίκες εκείνη την ημέρα, αλλά μόνο σε απόσταση του φάρδους του δρόμου· δεν θα έρθουν πιο κοντά, γιατί η πόλη είναι ακόμα μια Πέτρα για εμάς, είμαστε σε αναμονή να οδηγηθούμε.
Αλλά αν μπορούσαμε να μπούμε μέσα για να τραβήξουμε μια φωτογραφία, σίγουρα ήμασταν «μέσα» αρκετά για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο; Γιατί να μην σταματήσουμε και να μιλήσουμε για περισσότερο σημαντικά θέματα; Τι θα εμπόδιζε τότε;
Μόνο αυτό: σε εκείνη την πόλη έχουν ακούσει για τους προσηλυτισμένους που βγήκαν και
σπάσαν την Κάστα στο βάπτισμα, και έχουν κάνει έναν νόμο που εμείς (που γνωρίζουμε μερικούς από αυτούς τους προσήλυτους) δεν επιτρέπεται ποτέ να μιλήσουμε σε καμία από
αυτές τις γυναίκες. Αυτό μας εμπόδισε εκεί. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ήμασταν ελεύθερες να μιλήσουμε, όπως ελπίζουμε ότι θα είμαστε σύντομα ελεύθερες, και υποθέτοντας ότι
ήθελε μια γυναίκα να ακούσει, τα εμπόδια που βρίσκονται μεταξύ ενός τέτοιου παιδιού και
της ομολογίας πίστης στο Χριστό είναι τόσο πολλά και τόσο μεγάλα που όταν, όπως τώρα,
κάποιος θέλει να σας πει για αυτά, είναι δύσκολα να βρει πώς να το κάνει. Οι λέξεις μοιάζουν με μικρές αδύναμες σκιές μερικών απαίσιων βράχων, σαν τις μικρές αδύναμες σκιές
των χόρτων που αναπτύσσονται πάνω στο βράχο, παρά για αυτόν τον ίδιο, στη σταθερότητα του· ή, για να επιστρέψουμε στην παλιά σκέψη, το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι, ότι απλώς επισημαίνουμε τη σκόνη ως απόδειξη του πραγματικού.
«Το εμποδίζει τις γυναίκες της υψηλής κάστας από του να βαπτιστούν, και να ζήσουν ως
Χριστιανές στα σπίτια τους; Το ερώτημα το έκανε ένας Άγγλος, που μας επισκέφτηκε ένα
χειμώνα, και ενδιαφερόταν για τις ιεραποστολές και έκανε διάφορες παρατηρήσεις. Του
είπαμε ότι δε θα επιτρεπόταν σε καμία γυναίκα υψηλής κάστας να ζήσει φανερά ως Χριστιανή στο σπίτι της· και του είπαμε για κάποια που επειδή την υποπτεύθηκαν ότι είχε μια
κλίση προς το Χριστιανισμό την εξαφάνισαν. «Τι νομίζετε ότι της συνέβη;» ρώτησε αυτός.
Του είπαμε.
Συζητούσαμε σε ένα ωραίο σαλόνι ενός Ινδικού ξενοδοχείου. Ο φίλος μας, μας χαμογέλασε
και μας είπε ότι σίγουρα κάνουμε λάθος. Ζούσαμε κάτω από την κυριαρχία της Αγγλίας· τέτοια πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Κοιτάξαμε γύρω στο δωμάτιο, που είχε τον
αέρα της Εγγλέζικης άνεσης· κοιτάξαμε στα ήρεμα πρόσωπα, πρόσωπα που δεν είδαν ποτέ
τους το φόβο, και αναρωτηθήκαμε γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν.
Τότε κάποια στιγμή, καθώς μιλούσαν είμασταν μακριά σε ένα άλλο δωμάτιο, κοιτάζοντας
άλλα πρόσωπα, πρόσωπα ανήσυχα, γεμάτα φόβο. Ξέραμε ότι γύρω μας, στον ένα δρόμο
μετά τον άλλο, υπήρχαν μόνο εχθροί του Κυρίου μας· ξέραμε ότι αν ακουγόταν μια κραυγή
για βοήθεια, θα πνιγόταν πριν ξεφύγει μέσα από αυτούς τους πολλούς δρόμους για να
φτάσει στο μεγάλο Αγγλικό σπίτι έξω. Θα πεις, υπάρχουν αστυνομικοί. Όμως οι αστυνομικοί στην Ινδία δεν είναι όπως τους αστυνομικούς στην πατρίδα. Οι αστυνομικοί μπορούν να
δωροδοκηθούν.
Και τώρα βλέπουμε πάλι στο εσωτερικό. Υπάρχει ένα πολύ σκοτεινό εσωτερικό δωμάτιο,
χωρίς παράθυρο, και έχει μια μικρή πόρτα· οι τοίχοι είναι πολύ γεροί, το ίδιο και η πόρτα.
Αν κραύγαζες από κει μέσα, ποιος θα σε άκουγε;
Και τώρα ακούμε—κάποιος μιλάει: «Κάποτε υπήρχε μια γυναίκα· αυτή ενδιαφερόταν για
το Θεό σας. Τη θάψανε μέσα στον τοίχο εκεί, αυτό ήταν το τέλος της» . . .
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Αλλά τώρα είμαστε πίσω στο σαλόνι του ξενοδοχείου, τους ακούμε να λένε ότι αυτά τα
πράγματα ποτέ δεν μπορούν να γίνουν. . . . Πέρασαν τρία χρόνια, και ένα κορίτσι ήρθε να
ζητήσει καταφύγιο σε μας. Αγαπούσε πολύ τους δικούς της, ποτέ δε θα ερχόταν να ζητήσει
καταφύγιο σε μας αν την άφηναν να ζήσει ως Χριστιανή στο σπίτι τους. Αλλά όχι «απ’ αυτό
καλύτερο να την κάψουμε,» είπαν. Είχαμε αμφιβολία για την ηλικία της, και φοβόμασταν
ότι θα έπρεπε να την παραδώσουμε αν μας πήγαιναν στα δικαστήρια. Και αν είχαμε να την
παραδώσουμε; Κοιτάξαμε το ευγενικό της και γεμάτο εμπιστοσύνη πρόσωπο της, και δεν
μπορούσαμε να αντέξουμε την ιδέα· όμως σύμφωνα με τους φίλους μας, η κυβέρνηση είχε
κάνει όλους να είναι ασφαλείς.
Εκείνη την εποχή ήρθε ένα έγγραφο στο σπίτι. Υπήρχαν ημερομηνίες, ονόματα και μέσα για
επιβεβαίωση της ταυτότητας., όλα δόθηκαν. Εδώ είναι η ιστορία σε συντομία. Ένα νεαρό
κορίτσι από τους Βραχμάνους σε μια άλλη πόλη της Νότιας Ινδίας, ήθελε να είναι Χριστιανή, και ομολόγησε το Χριστό στο σπίτι της. Ένθερμα επιθυμούσε να βαπτιστεί, αλλά τότε
ήταν πολύ νέα, και περίμενε, ενώ μάθαινε με σταθερότητα και συνέχισε να είναι πιστή, αν
και όλοι έκαναν τα πάντα για να την αποτρέψουν από το σκοπό της. Την αρραβώνιασαν χωρίς να το θέλει με έναν εξάδελφο της και της απαγόρεψαν να έχει οποιαδήποτε σχέση με
τους Χριστιανούς. Ποτέ δεν της επέτρεπαν να βγαίνει έξω μόνη της και πρακτικά ήταν φυλακισμένη.
Για τρία χρόνια άντεξε η κοπέλα, έδινε με σταθερότητα την ομολογία της στο σπίτι, και το
έλεγε ξεκάθαρα ότι θα έμενε Χριστιανή. Μια σημαντική ινδουιστική τελετή θα ελάμβανε
χώρα στο σπίτι του παππού της, και αρνήθηκε να πάει. Αυτό δημιούργησε μια κρίση. Οι δικοί της όρισαν ένα συμβούλιο από πέντε άτομα για να ερευνήσουν την υπόθεση . «Διατήρησε μια ένδοξη μαρτυρία μπροστά σε όλους αυτούς,» μας λέγει ο ιεραπόστολος· «διακήρυξε τολμηρά ότι ήταν Χριστιανή και ήθελε να ενωθεί μαζί μας· και όταν την προκάλεσαν
πάνω στη Βίβλο, αυτή την σήκωσε μπροστά τους και τη διάβασε μπροστά στους συγκεντρωμένους.»
Για λίγο καιρό φαινόταν ότι είχε κερδίσει, όμως έγιναν νέες προσπάθειες για να κλονίσουν
τη σταθερότητα της, από μερικούς θρησκευόμενους φανατικούς. Μετά της πρόσφεραν κοσμήματα — αλλά και αυτό απέτυχε, προσπάθησαν να την πείσουν να γίνει Μουσουλμάνα,
γιατί αυτό το θεωρούσαν λιγότερο ατιμωτικό από του να γίνει Χριστιανή· και το τελευταίο
και χειρότερο, προσπάθησαν να κηλιδώσουν την λευκή της καρδιά και να την κάνουν
μαύρη, αλλά και αυτό, δόξα στο Θεό απέτυχε.
Τελικά πέρασε ο χρόνος της αναμονής· έφτασε στην ηλικία που μπορούσε να βαπτιστεί, και
έγραψε για να πει στο ιεραπόστολο φίλο της για αυτό. Αυτός της έστειλε βιβλία να διαβάσει και της υποσχέθηκε ότι θα το τακτοποιούσε το θέμα σε δύο μέρες, οπότε της έλεγε τι
επρόκειτο να κάνει. «Το γράμμα της είχε γραφεί από το σπίτι του παππού της,» μας γράφει
ο ιεραπόστολος «στο ποιο έγραφε ότι την είχαν στείλει, και την είχαν βάλει σε ένα μοναχικό δωμάτιο μόνη της. Την επόμενη μέρα ακούστηκε ένας ψίθυρος ότι ήταν νεκρή, και
πήγε στο σπίτι του Ν., όπου βρήκε το σώμα της έξω από την πόρτα. Προκάλεσα την αστυνομία να το πάρει και η νεκροψία έδειξε ότι είχε δηλητηριαστεί με αρσενικό. Δόθηκαν πολλά φιλοδωρήματα και ειπώθηκαν φοβερά ψέματα, και το τελικό αποτέλεσμα όλων των ερευνών της αστυνομίας, μέχρι τώρα, ήταν ότι δεν μπορεί να απαγγελθεί καμία κατηγορία
κατά ουδενός.»
Πέρυσι είχαμε συναντηθεί με έναν από τους ιεραποστόλους στους λόφους, και τον ρωτήσαμε αν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον κάποιου. Μας είπε ότι δεν είχαν απαγγελθεί
κατηγορίες εναντίον ουδενός. «Η κάστα είχε φροντίσει για αυτό.»
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Εδώ, λοιπόν, είναι μια δήλωση γεγονότων, που είναι απαλλαγμένη από κάθε συναίσθημα ή
προσπάθεια συναισθηματισμού. Ένα παιδί είναι κλειστό σε ένα δωμάτιο μόνο και δηλητηριάζεται· όταν είναι νεκρή, το σώμα της ρίχνεται έξω από την πόρτα. Βρέθηκε. Υπήρξαν
πτώματα που δεν έχουν βρεθεί· αλλά είμαστε υπό τη βρετανική κυβέρνηση - τίποτα δεν
μπορεί να τους έχει συμβεί!
Η βρετανική κυβέρνηση κάνει πολλά, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ γνωστό στην Ινδία ότι οι ψευδομάρτυρες μπορούν να αγοραστούν πολύ εύκολα, ανάλογα με τη
φύση των απαιτούμενων μαρτύρων. Η δωροδοκία και η διαφθορά δεν είναι απλώς ονόματα εδώ· αλλά γεγονότα, πιο δύσκολο για οποιονδήποτε απλό αξιωματούχο να εντοπίσει
και να παρακολουθήσει και να αντιμετωπίσει. Γνωρίζουμε, και όλοι γνωρίζουν, ότι η κυβέρνηση του Λευκού Ανθρώπου, αν και αρκετά ισχυρή για να κερδίσει και να κυβερνήσει αυτήν την αυτοκρατορία εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι τόσο αδύναμη όσο ένα λευκό παιδί
όταν στέκεται έξω από την πόρτα ενός ινδικού σπιτιού, και θέλει να μάθει τι έχει συμβεί
στο εσωτερικό ή προτείνει ρυθμίσεις τι θα πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Η σκέψη
είναι μάταιη.
«Γιατί δεν την είχαν υπό επιτήρηση;» ρώτησε ένας φίλος, έναν στρατιωτικό, για ένα συγκεκριμένο κορίτσι που ήθελε να γίνει Χριστιανή· σαν να ήταν εφικτή μια τέτοια επιτήρηση, ή
θα μπορούσε ποτέ να γίνει, υπό συνθήκες όπως αυτές που λαμβάνονται σε κύκλους ινδουιστών υψηλής κάστας και Μωαμεθανών, εκτός από μέρη που βρίσκονται ακριβώς κάτω από
τα μάτια της Κυβέρνησης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σπίτια όπου, αν πάρουν μιας ώρας
προειδοποίηση, μπορούν να παρασκευαστούν και να χορηγηθούν οποιοδήποτε είδος και
οποιασδήποτε δύναμης: γρήγορο δηλητήριο για να σκοτώσει μέσα σε λίγα λεπτά· ή αργά
δηλητήρια που υπονομεύουν την υγεία και κάνουν τη δουλειά τους τόσο με ασφάλεια που
κανείς δεν μπορεί να το ανακαλύψει· εγκεφαλικά δηλητήρια, χειρότερα από τα δύο, και ίσως πιο συχνά χρησιμοποιούνται, καθώς είναι εξίσου αποτελεσματικά και πολύ λιγότερο
επικίνδυνα. Αλλά δεν μπορούσαμε να αποδείξουμε τι ξέρουμε και γνωρίζουμε χωρίς απόδειξη είναι, νομικά, άχρηστα.
Και όμως γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, έχουμε ακούσει "μια κραυγή δακρύων", έχουμε
ακούσει "μια κραυγή αίματος" «Τα δάκρυα και το αίμα έχουν μια κραυγή που διαπερνά τον ουρανό
Μέσα από όλα τα αλληλούια της διογκώνεται.
Ο Θεός ακούει την κραυγή τους, και παρόλο που καθυστερεί, ακόμα
Δεν ξεχνά.»
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Κεφάλαιο 15: "Απλά δολοφονημένος"
«Αγωνία—αυτή η λέξη που τόσο συχνά βρίσκεται στα χείλη του Αποστόλου Παύλου, τι σημαίνει; Μήπως απλώς σημαίνει την τρομερή κούραση. . . και βαθύτερα, τους αγώνες τους
κόπους, τις πικρές απογοητεύσεις, τους ΄’συχνά στο θάνατο’ μια ζωής ιεραποστόλου;»
Αιδέσιμος. Robert Stewart40, Κίνα.
Υπάρχουν χειρότερα πράγματα από το μαρτύριο. Υπάρχουν κάποιοι που απλώς δολοφονήθηκαν» Υπάρχει κάποιος που ανήκει σε μια Κάστα που περισσότερο από όλες τις άλλες θωρείται ανεκτική και ασφαλής. ΟΙ άνδρες που προσηλυτίστηκαν από αυτήν την κάστα μπορούν να ζήσουν στο σπίτι τους, και αν ο σύζυγος και η σύζυγος πιστέψουν, μπορούν να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσα σε ειδωλολάτρες. Όμως αυτό που γράφω συνέβη σε ένα κορίτσι
επειδή έγινε γνωστό ότι ήθελε να γίνει Χριστιανή.
Πρώτα διωγμός. Το όνομα της ήταν Πολύτιμη, και είχε πάει στο μικρό σχολείο της ιεραποστολής, και όταν πήγαμε στο χωριό της ανταποκρίθηκε, και πήρε τη στάση της πίστης. Αυτή
αρνήθηκε να πάρει μέρος σε μια Ινδουιστική τελετή. Την δείρανε, στην αρχή ελαφριά, και
μετά της δώσανε άγριο ξύλο. Αυτά όμως απέτυχαν, έτσι την έστειλαν μακριά από μας σε
ένα ειδωλολατρικό χωριό που ήταν μίλια μακριά. Αλλά και αυτό απέτυχε, μετά τη φέρανε
πίσω στο σπίτι, και για μερικούς μήνες αυτή συνέχισε σταθερά, διαβάζοντας και μαθαίνοντας όποτε μπορούσε, και σε όλο αυτό το διάστημα έδινε μια λαμπρή μαρτυρία. Ήταν μεγάλη η χαρά μας. Είχε μεγάλη αγωνία να έρθει και να βαπτιστεί, όμως η ηλικία ήταν πρόβλημα. Όταν έρθει ένας προσήλυτος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να το μάθει η αστυνομία. Στέλνουν ένα αστυφύλακα ο οποίος παίρνει μια γραπτή κατάθεση από τον
προσήλυτο, και αυτήν την στέλνουν στο αρχηγείο. Μια από τις πρώτες ερωτήσεις αφορά
την ηλικία. Σε μερικές περιπτώσεις ζητούν ιατρικό πιστοποιητικό, και η μοίρα του κοριτσιού
εξαρτάται απ’ αυτήν· αν πάρει μια βεβαίωση ότι είναι πάνω από δεκαέξη ετών είμαστε ασφαλείς από το διωγμό σε ποινικά δικαστήρια, όμως δεκαοχτώ χρονών είναι η πιο ασφαλής
ηλικία, γιατί τα πολιτικά δικαστήρια, αν συνεχίσει η υπόθεση θα μας αναγκάσουν να την
παραδώσουμε πίσω αν είναι κάτω από δεκαοχτώ. Η δυσκολία για να αποδειχτεί η ηλικία,
εκτός βέβαια στην περίπτωση που φαινόταν ξεκάθαρα ότι είχε περάσει τα δεκαοχτώ το κορίτσι, ήταν πολύ σοβαρή. Στα ιατρικά πιστοποιητικά, συνήθως αφαιρούν ένα χρόνο από
αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η πραγματική ηλικία.
Μια άλλη απόδειξη για την ηλικία απομένει —το ωροσκόπιο. Αυτό είναι ένα Ινδουιστικό έγγραφο που γράφεται πάνω σε φύλλο φοίνικα κατά τη γέννηση του παιδιού και πάντοτε φυλάγεται από τον επικεφαλής της οικογένειας· κατά κανόνα δεν το δίνουν. Όταν πάει η υπόθεση στα δικαστήρια, συνήθως φέρνουν οι συγγενείς ένα ψεύτικο ωροσκόπιο· και αυτό έγινε πρόσφατα σε μια περίπτωση που εκδικάστηκε από τα δικά μας δικαστήρια, έτσι δεν
μπορούμε να υπολογίζουμε σ’ αυτά. Στην περίπτωση αυτού του κοριτσιού ζητήσαμε να ερευνηθούν τα επίσημα αρχεία στο χωριό της, όμως όλα αυτά τα αρχεία είχαν καταστραφεί·
δεν υπήρχε κανένα που να αφορούσε γεννήσεις που πριν από δεκαέξη χρόνια. Έτσι αν και
αυτή πίστευε ότι ήταν «περίπου δεκαέξη,» και οι άλλοι Χριστιανοί ήταν σίγουροι για αυτήν, γνωρίζαμε ότι δεν μπορούσαμε να το αποδείξουμε. Ήταν ένα πολύ λεπτοκαμωμένο κορίτσι, πολύ ντελικάτο, και πολύ κοντή για ήταν ηλικία της. Αυτό ήταν εναντίον της, και υπήρχαν κι άλλα πράγματα εναντίον της που εμφανίστηκαν τότε. Έπρεπε να περιμένει.
Δε θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα όταν της το είπα. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Ήξερε ότι
όλη η ανώτερη Κάστα είχε απειλήσει ότι θα ενωνόταν, και θα υποστήριζε τον πατέρα της
σε μια μήνυση, αν γινόταν Χριστιανή· αλλά εκείνη σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να σταθεί
Rev. Robert Warren Stewart (Κινέζικα: 史荦伯) Γέννηση: Δουβλίνο Ιρλανδίας 9 March 1850 – Θάνατος: δολοφονήθηκε μαζί με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά του και άλλους 7 ιεραποστόλους την 1 Αυγούστου 1895) Ανήκε στην ιεραποστολή της Αγγλικανικής Εκκλησίας που είχε έδρα το Foochow, Κίνα.
40
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μπροστά στο δικαστή, και να πει ότι ήξερε ότι είχε την ηλικία, και ότι ήθελε να έρθει σε εμάς. «Δε θα φοβηθώ τους ανθρώπους» μας παρακάλεσε, «θα σταθώ όρθια μπροστά σε όλους και δε θα φοβηθώ!»
Θυμάμαι πως τα δάκρυα της γέμιζαν τα μάτια της, καθώς της εξηγούσα τα πράγματα· της
ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβει ότι δεν είχαμε καμία δύναμη να την προστατεύσουμε.
Θα ήταν χειρότερο για αυτήν, αν ερχόταν σε μας και μετά αν θα έπρεπε να την παραδώσουμε. Ήταν πολύ λογική για αυτό, όμως έλεγε «Θα επιτρέψει ο Θεός να με πάρουν; Δε θα
με φροντίσει;» ρωτούσε.
Υποθέτω ότι το σωστό είναι να υπακούμε τους νόμους. Αυτοί είναι γενικά δίκαιοι νόμοι,
που έχουν δημιουργηθεί για να προστατευθούν ακριβώς αυτά τα κορίτσια. Είναι για να μην
κοροϊδέψει κανείς ένα μικρό παιδί και το πάρει από τους γονείς του, ή από τους νόμιμους
κηδεμόνες του. Αλλά το άδικο πράγμα είναι ότι σ’ αυτά τα χωριά της επαρχίας, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες όπως επίσημα αρχεία για τις γεννήσεις, με τα οποία ελπίζαμε να αποδείξουμε νομικά κάτι για το οποίο είμαστε ηθικά τουλάχιστο σίγουροι. Νιώθουμε ότι καθώς
το βάρος της απόδειξης πέφτει πάνω μας, τέτοιες διευκολύνσεις θα έπρεπε να τις είχαμε με
τις οποίες θα μπορούσαμε να βρίσκαμε την ηλικία του κοριτσιού πριν να έρθει, ώστε να ξέρουμε αν θα μπορούσαμε νομικά να την προστατέψουμε. Νιώθουμε πολύ έντονα ότι είναι
παράξενη η δικαιοσύνη, όταν δίνει το δικαίωμα σε δωδεκάχρονα κορίτσια να παντρευτούν,
αλλά χρειάζεται έξη ακόμη χρόνια για να θεωρηθεί νομικά ικανή να είναι ελεύθερη να υπακούσει στη συνείδηση της. Ελεύθερη! Ποτέ δεν είναι νομικά ελεύθερη· μια σύζυγος στην
Ινδία, ποτέ! Σχεδόν δεν μπορείς να βρεις σήμερα έστω και μια μόνη της γυναίκα από Κάστα
σε μια ανοιχτή ομάδα Χριστιανών, αν ο ιεραπόστολος για τον οποίο μιλάμε εδώ δεν διακινδύνευε περισσότερα από όσα μπορούμε να πούμε, για να βάλει το νόμο του Θεού πάνω
από το νόμο των ανθρώπων. Όμως, ωχ τι να πούμε για τις περιπτώσεις που επιστράφηκαν
πίσω!
Κάποιος σταματά, εμποδίζει τις λέξεις να βγούνε - έρχονται πολύ καυτές και γρήγορα. Υπάρχουν λόγοι. Καθώς γράφω, μια νεαρή γυναίκα αγαπητή μας είναι ξαπλωμένη με μώλωπες και αναίσθητη στο πάτωμα του εσωτερικού δωματίου ενός ινδουιστικού σπιτιού. Ο σύζυγός της, ενθαρρυμένος από τη μητέρα της, αποφάσισε μόνος του να την κάνει να συμμορφωθεί με ένα συγκεκριμένο έθιμο της κάστας. Ήταν ειδωλολατρικό. Αρνήθηκε. Τότε την
κτύπησε, χτύπησε, μέχρι που έπεσε αναίσθητη. Την συνέφεραν και άρχισαν ξανά. Δεν υπάρχει ικανοποιητική αποζημίωση. Είναι η γυναίκα του. Δεν είναι ελεύθερη να είναι χριστιανή. Το ξέρει. Οι συγγενείς της το γνωρίζουν. Το ξέρει, φτωχό παιδί.
Ω Θεέ, συγχωρέσε μας αν θυμώνουμε πολύ, και έχουμε πολύ πόνο στην καρδιά, για το παραμικρό! Και, Θεέ, μεγαλώστε στην Ινδία Χριστιανούς πολιτικούς που θα ερευνήσουν αυτό
το θέμα, και θα αρνηθούν να κλείσουν τα μάτια και να εξαπατηθούν. Οι νόμοι Του και οι
δικοί μας συγκρούονται σε κάποια σημεία ,το ερώτημα είναι, πού;
Για να επιστρέψουμε στην Πολύτιμη, την αφήσαμε να περιμένει να έρθει. Ένας χριστιανός
δάσκαλος έμενε δίπλα, και η Πολύτιμη μερικές φορές έμπαινε στο σπίτι τους, καθώς οι δύο
αυλές γειτνιάζουν. Είχαμε γράψει ένα κείμενο στον τοίχο: «Μη φοβάσαι: γιατί έχω σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου. είσαι δική μου.» Αυτό ήταν το ιδιαίτερο κείμενό της,
και το κοίταξε τώρα· και στη συνέχεια μεγάλωσε, και υποσχέθηκε να υπομείνει και να προσπαθήσει να κερδίσει τη μητέρα της, η οποία ήταν έντονα αντίθετη. Αλλά ω, πώς θυμάμαι
τη ματιά το πρόσωπό της καθώς βγήκα έξω· και η καρδιά κάποιου μπορεί να νιώσει ξανά το
μαχαίρι του πόνου, σαν ένα μαχαίρι να κόβει βαθιά, καθώς έφυγα και την άφησα - στη
μοίρα της.
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Έχετε δει ένα δέντρο να στέκεται γυμνό και χωρίς φύλα, μόνο ένα μαραμένο φύλλο, να είναι σε αντίθεση με το γαλάζιο ουρανό. Το κοίταξες με ένα αίσθημα γοητείας από το σιωπηλό του τρόμο, ένα παραμορφωμένο κομμάτι στάχτης, όχι ένα δέντρο και κάποιος σου λέγει ότι χτυπήθηκε κατά την τελευταία καταιγίδα.
Την επόμενη φορά που είδαμε την Πολύτιμή ήταν κάπως έτσι. Αυτό που της συνέβη στο μεταξύ απ’ όσα γνωρίζουμε ήταν το εξής. Προσπάθησαν να την πείσουν, προσπάθησαν να
την πιέσουν· εκείνη έδινε τη μαρτυρία για τον Ιησού, ποτέ δεν σκόνταψε, παρόλο που μια
φορά την τράβηξαν από το σπίτι από τα μαλλιά της, και πιέζοντας πάνω στον τοίχο την χτύπησαν με ένα δερμάτινο λουρί. Ένας Χριστιανός το είδε, και άκουσε τα βάσανα της φουκαριάρας να φωνάζει, «δε θα φοβηθώ! Δε θα φοβηθώ! Θα με στείλετε στον Ιησού!»
Μετά δοκίμασαν απειλές. «Θα σε βγάλουμε το βράδυ από το σπίτι και θα σε πάμε στη λίμνη, εκεί θα σε κόψουμε σε κομματάκια και θα σε πετάξουμε μέσα της.» Αυτή τους πίστευε
πλήρως για αυτά που έλεγαν, όμως δεν υποχώρησε. Μετά κάνανε το χειρότερο πράγμα για
αυτήν. Ήταν Κυριακή το πρωί. Το Σάββατο το απόγευμα είχε καταφέρει να δει το δάσκαλο.
Της είπε βιαστικά ότι ήρθε ένας, τον ονόμασε «γαμπρό» που ήταν μαθητής στο Κολλέγιο
της Ιεραποστολής· αυτός της είπε διάφορα πράγματα — ότι ο Χρισιιανισμός ήταν μια θρησκεία που είχε εκραγεί· και πως μια πολύ μορφωμένη γυναίκα που (Mrs. Besant) είχε εκθέσει τους ιεραποστόλους και τις μεθόδους που εφάρμοζαν έτσι που κανένας σκεπτόμενος
άνθρωπος δε δικαιολογείται να τον ξεγελάσουν . Μετά η κοπέλα πρόσθεσε ένθερμα, «είναι
διάβολος. Προσεύχεστε για μένα. Θέλουνε να με παντρέψουν κρυφά μ’ αυτόν! Ω, πρέπει
να πάω στη Missie Ammal!» Αν μόνο το γνωρίζαμε θα είχαμε διακινδυνέψει τα πάντα, θα
είχαμε παραβιάσει το νόμο της χώρας για να τη σώσουμε από του να παραβιάσει το νόμο
του ουρανού! Όλη αυτή η συζήτηση μεταξύ μιας Ινδής κόρης που έχει καλή φήμη και του
μέλλοντα της συζύγου, είναι κάτι τελείως ξένο για αυτό που θεωρείται σωστό στην παλιά
Ινδία. Αυτό σήμαινε κίνδυνο. Όμως δε γνωρίζαμε τίποτε, και την άλλη μέρα, όλα αυτά έγιναν την Κυριακή, την κλείσανε και κανείς δεν ξέρει τι της συνέβη. Τη Δευτέρα την είδαν
ξανά, όμως είχε αλλάξει τελείως!
Δεν είχαμε μάθει τίποτε για αυτό μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Οι Χριστιανοί είχαν πραγματικά ανησυχήσει, αλλά οι Ταμίλ δείχνουν πάντα αφροντισιά, και δεν είδαν κάποιο λόγο να
μας στενοχωρήσουν με τα κακά νέα πιο νωρίς από ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.
Μόλις το μάθαμε, στείλαμε δύο από τις Αδελφές που τη γνωρίζανε καλά, να δοκιμάσουν να
τη δούνε αν ήταν δυνατό. Κατάφεραν να τη δούνε για δύο ή τρία λεπτά αλλά τη βρήκανε
απίστευτα σκληρή. Είχε χάσει κάθε τι που να δείχνει ότι νοιάζεται. Γελούσε παράξενα, σαν
πιεσμένα, όπως είπαν. Δεν θα βοηθούσε αν προσπαθούσα να τη δω. Αλλά εγώ αποφάσισα
να τη δω. Δεν μπορώ να περάσω από αυτό ξανά, είναι σαν να ξεσκίζει το δέρμα από μια
πληγή· έτσι το γράμμα που έγραψα τότε μπορεί να πει την υπόλοιπη ιστορία.
«Το Σάββατο πήγα. Πήγα κατ’ ευθείαν στο σπίτι του δασκάλου και έδιωξα τη βοδάμαξα
μπάντι, και με την ειδική τακτοποίηση του Θεού μπήκα χωρίς να με προσέξουν. Για ώρες
κάτσαμε στο μικρό σκοτεινό δωμάτιο, περιμένοντας· μπορούσαμε να ακούμε τη φωνή της
στην εξωτερική αυλή—μια σκληρή, αλλαγμένη φωνή. Ο δάσκαλος προσπάθησε να τη φέρει
μέσα, αλλά αυτή δεν ήθελε να έρθει. Ω, πόσο στηριζόμαστε στο Θεό! Δεν μπορούσαν να
φύγω πριν να μπορέσω να τη δωI
«Τελικά έπρεπε να φύγουμε. Ήρθε ξανά το κάρο σε μας, και αυτό έδειχνε που είμασταν εμείς, και έτσι η τελευταία ανθρώπινη ευκαιρία χάθηκε. Και τότε, ακριβώς τότε, σαν κάποιος
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να περπατά στο όνειρο, η Πολύτιμη περιπλανήθηκε μέσα και στάθηκε, έκπληκτη. «Δεν ήξερε ότι είμασταν εκεί. Γονατίζαμε με τις πλάτες μας προς την πόρτα. Γύρισα και την είδα.
«Δεν μπορώ να γράψω για τα επόμενα πέντε λεπτά· σκέφτηκα ότι κατάλαβα κάτι για αυτά
που μπορεί να κάνει ο Σατανάς σ’ αυτή τη χώρα, Ω, πότε θα έρθει ο Ιησούς για να βάλει ένα
τέρμα σ’ όλα αυτά;
«Τότε για μια στιγμή φάνηκε ότι σπάσανε τα μάγια. Τα χέρια μου την είχαν αγκαλιάσει, αν
και την πρώτη στιγμή σαν να προσπάθησε να φύγει, μετά προσπάθησε να με σπρώξει,,
τώρα ήταν ήσυχη, και φάνηκε να καταλαβαίνει λιγάκι πως κάποιος νοιαζόταν. Γονάτισε
κάτω μαζί μου· κάλυψε τα μάτια της σαν για προσευχή· καθώς ξέχυνα την ψυχή μου για
αυτήν, και ενώ είμαστε πολύ ήσυχες, και ο Κύριος φαινόταν πολύ κοντά. Όμως σηκώθηκε,
ασυγκίνητη, και μας κοίταξε. Είμαστε όλες αρκετά τσακισμένες, και εκείνη χαμογελούσε με
ένα παράξενο, σκληρό, ανόητο τρόπο—αυτά ήταν όλα.
«Δεν ξέρει κανείς την αιτία. Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις. Η μία είναι δηλητήριο. Υπάρχει ένα είδος ουσίας που μπερδεύει το μυαλό και που το δίνουν σε ανάλογες περιπτώσεις.
Αυτή είναι η άποψη που έχουν οι Χριστιανοί αυτής της περιοχής. Μια από αυτούς λέγει για
τον εξάδελφο της που τον αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο. Ήθελε να γίνει Χριστιανός, τον
κλείσανε για μια μέρα, και μετά βγήκε—νεκρός. Με τη λέξη νεκρός, εννοούσαν, νεκρός
προς όλα όσα ήταν η ζωή του προηγουμένως.
«Το άλλο που είναι χειρότερο, είναι η αμαρτία. Αν αναγκάστηκε να κάνει κάποια αμαρτία
που για κάποια φωτισμένη σαν κι αυτήν σήμαινε τέλειο σκοτάδι, το κρύψιμο του προσώπου του Θεού;
«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο λαμπρή κοπέλα ήταν αυτή. Μέχρι αυτό το Σάββατο το
απόγευμα δεν είχε κλονιστεί καθόλου η πίστη της· ήταν ένα ζωντανό σημάδι για όλη την
πόλη ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Τώρα οι ειδωλολάτρες έχουν θριαμβεύσει.»
Σας είπα καθαρά τι συνέβη. Η αλήθεια του Θεού δε χρειάζεται βαψίματα. Το αφήνω σε
σας. Πιστεύετε ότι είναι η πλήρης αλήθεια; Τότε, τι πρόκειται να κάνετε;
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Κεφάλαιο 16: Ζητούνται Εθελοντές
«Έχουμε ένα πολύ εντυπωσιακό ‘υπουργείο αμύνης’ αλλά ένα πολύ μικρό στρατό . . . . Ενώ
τεράστιες ήπειροι είναι σαβανωμένες μέσα στο τέλειο σκοτάδι, και εκατοντάδες υποφέρουν τους τρόμους και φόβους της ειδωλολατρίας ή του Ισλάμ, το βάρος της απόδειξης πέφτει πάνω σου για να δείξεις ότι οι περιστάσεις στις οποίες σε έβαλε ο Θεός είχαν σχεδιαστεί απ’ Αυτόν για να σε κρατήσουν έξω από το ιεραποστολικό πεδίο στο εξωτερικό.»
Ion Keith Falconer41, Αραβία.
Σε μια από τις ομιλίες που έγιναν στο Διεθνές Φοιτητικό Συνέδριο, τον Ιανουάριου του 1900
στο Λονδίνο, ένας ιεραπόστολος στη Νότιο Ινδία μίλησε για τη φυλή των Βραχμάνων ως «το
νου της Ινδίας.» «Ο αριθμός τους είναι συγκριτικά μικρός—μεταξύ δέκα και δεκαπέντε εκατομμυρίων42— αλλά παρόλο που είναι αριθμητικά λίγοι—περίπου μόνο πέντε τοις εκατό·
του πληθυσμού των Ινδουιστών — κρατούν όλον αυτό τον πληθυσμό μέσα στην παλάμη
τους. Κατέχουν κάθε θέση επιρροής στη χώρα. Είναι πολιτικοί, τοπικοί άρχοντες, δικαστές,
δημόσιοι λειτουργοί, δικαστές, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι κάθε βαθμίδας.
Αν υπάρχει κάποια θέσiη που να δίνει επιρροή στους άλλους ανθρώπους θα την κατέχει κάποιος Βραχμάνος. Επιπλέον θεωρείται ότι είναι ιερή Κάστα, που τους δέχονται οι άνθρωποι
σαν να είναι θεοί πάνω στη γη—μια τάξη που θεωρείται ότι απέκτησαν μετά πολλές μετενσαρκώσεις.»

Εικόνα 22 Ένα τυπικό πρόσωπο Βραχμάνου. Είναι πιο
έξυπνο από ότι δείχνει η φωτογραφία, και έχει την κυνική έκφραση που έχουν τόσα πρόσωπα Βραχμάνων. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι δύσκολο να τον κερδίσουμε για τον Χριστό.

Ion Grant Neville Keith-Falconer (5 Ιουλίου1856 – 11 Μαΐου1887) ήταν Σκώτος ιεραπόστολος και λόγιος της
Αραβικής γλώσσας, και ήταν 3ος γιος του 8ου Κόμητος του Kintore. Keith-Falconer γεννήθηκε στο Εδινβούργο.
Μετά που παρακολούθησε το σχολείο Harrow και σπουδές στο Κέιμπριτζ προχώρησε σε ευαγγελιστικό έργο στο
Λονδίνο. Πήγε ως ιεραπόστολος στο Άντεν (Υεμένη) όπου πέθανε από ελονοσία.
41

42

Το 1900
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Ανάμεσα στις πόλεις τύπου «Πέτρα» αυτής της περιοχής υπάρχει μια επαρχιακή παλιομοδίτικη πόλη, που την κρατούν με δύναμη οι Βραχμάνοι. Κανένας προσήλυτος δεν έχει προέλθει από αυτήν την πόλη, και η πόλη καυχιέται ότι κανένας δε θα εμφανιστεί. Κανένα από τα
σπίτια της δεν είναι ανοικτό για διδασκαλία, ούτε καν για επίσκεψη, αλλά κάνουμε φίλους,
ελπίζοντας ότι σύντομα θα ανοίξει κάποια πόρτα. Ξοδεύουμε ένα πρωινό σε ένα δρόμο· δεν
έχουν αντίρρηση για αυτό, και καθώς μαζεύονται γύρω μας οι νέοι και ελεύθεροι Βραχμάνοι ή στέκονται δίπλα σε ένα τοίχο για να τους βγάλουμε φωτογραφία, είναι δύσκολο ακόμη και για μας που το γνωρίζουμε, να συνειδητοποιήσουμε πόσο είναι δέσμιοι. «Δέσμιοι,
που θα πρέπει να γίνουν κατακτητές· σκλάβοι που θα πρέπει να γίνουν βασιλιάδες.» Δέσμιοι, στην ψυχή και στο σώμα, σε μια σκλαβιά που είναι τελείως ακατανόητη στο Εγγλέζικο (Ευρωπαϊκό) μυαλό.

Εικόνα 23 Ένας συνήθης Βραχμάνος φοιτητής. Τα
σημάδια στο μέτωπο έχουν γίνει με λαμπρό κόκκινο,
κίτρινο και άσπρο και αναπαριστάνουν το αχνάρι
του θεού Βισνού. Αυτοί οι Βραχμάνοι είναι Vaishnavites δηλ. οπαδοί του Βισνού
Αργότερα, όταν είδαμε τις φωτογραφίες, θυμηθήκαμε, κάποιους άλλους που όταν ήταν
νέοι μαθητές όπως αυτοί, τόλμησαν να ξεφύγουν από τη δουλεία τους· αλλά τότε τους τράβηξαν, και οι αλυσίδες τους είχαν σφιχτεί πιο γερά από ποτέ, και δοκιμάστηκε κάθε δεσμός,
και καρφώθηκαν στο έδαφος πολύ γερά.
Ο πρώτος που αναφέρεται στην επιστολή είναι ένας νεαρός Βραχμάνος που ομολόγησε το
Χριστό με το βάπτισμα, και αντέξει γενναία την τεράστια αντίθεση που προέκυψε, οι φίλοι
του, που ήρθαν σε μεγάλο αριθμό για πολλές εβδομάδες, και προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν κάθε επιχείρημα για να τον πείσουν να επιστρέψει στον Ινδουισμό· αλλά τους
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κήρυξε τον Χριστό. Έφεραν τη νεαρή γυναίκα του, και τράβηξε τα μαλλιά της και θρήνησε,
και του ζήτησαν να μην την καταδικάσει στη ντροπή της ζωής της χήρας. Αυτό ήταν το δυσκολότερο από όλα για να το αντέξει· γύρισε στον ιεραπόστολο και είπε, "Ω πατέρα μου,
πάρτε την μακριά μου! Μου σχίζει την καρδιά μου.»
Μετά ήρθε η μέρα της βάπτισης ενός άλλου Βραχμάνου μαθητή, που ήταν φίλος του και
πριν από αυτό τον είχαν αρπάξει οι συγγενείς του, τον κλείδωσαν και τον άφησαν νηστικό,
μετά του έδωσαν να φάει δηλητηριασμένο φαγητό· όμως το δηλητήριο δεν ήταν αρκετά
δυνατό για να τον σκοτώσει, και δραπέτευσε και τώρα ήταν ασφαλής έτοιμος για τη βάπτιση.
Ήρθε στην ανάμνηση πως ο φίλος αυτού που μόλις βαπτίστηκε στάθηκε και χάρηκε και δόξασε τον Θεό. Στη συνέχεια, το βάπτισμα τελείωσε, και τώρα δε φοβόταν κανέναν κίνδυνο
σε μια ηλιόλουστη μέρα, πήγε στη δεξαμενή για να λουστεί. Δεν τον έχουν ξαναδεί ποτέ.
Κανείς δε γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη. Θεωρείται ότι πλήρωσαν κάποιους άνδρες που τον
παρατηρούσαν και βρήκαν την ευκαιρία να τον απαγάγουν. Δεν είπαν τι του έκαναν. Στους
ιεραποστόλους ήρθαν αντιφατικές πληροφορίες. Μια ήταν ότι παραμένει σταθερός, μια
άλλη είναι ότι έγινε ιερέας σε ένα μεγάλο ναό του Σίβα στη Νότιο Ινδία. Ποια πληροφορία
είναι αληθινή, μόνο ο Θεός γνωρίζει.
Όμως είμαστε κάτω από την Αγγλική Κυβέρνηση. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε; Ένας από τους
συγγενείς του είναι ο Δικαστής του Ανώτατου δικαστηρίου σε μια από τις Ινδικές πόλεις.
Και ανάμεσα στο πλήθος των Βραχμάνων που ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες, ήταν άνθρωποι με επιρροή, απόφοιτοι κολλεγίων, μέλη του νομικού επαγγέλματος— ένα από τα
αγαπημένα επαγγέλματα της Ινδίας. Και όμως αυτό συνέβη.
Υπήρχε και ένας άλλος· τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να τον κρατήσουν δεν μπορούν
να γραφούν εδώ. Αυτή είναι μια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε όταν θέλουμε να πούμε
την αλήθεια όπως πραγματικά είναι, απλά δεν μπορούμε να τα πούμε. Μπορούμε να
δούμε λίγο από τη Σκόνη— ή ένα μέρος της, όμως όλη την πραγματικότητα, ποτέ.
Υπάρχουν και άλλοι κοντά στη Βασιλεία, αλλά επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία ξανά και
ξανά. Όλους τους απομάκρυναν κρυφά από το κολλέγιο· ο ιεραπόστολος γράφει, «αρρωσταίνει η καρδιά να σκεφτούμε για αυτούς, και έχουν εφευρεθεί όλα τα μέσα της κόλασης
για να τους στρέψουν μακριά από το Χριστό.» Αυτά δεν είναι λόγια από μια συναισθηματική φαντασία. Είναι τα λόγια ενός ανδρός που έδωσε την ένδειξη ως μάρτυρας των γεγονότων. Αλλά ακόμη και ένας μάρτυρας νιώθει.
Μας λέγει για έναν άλλο, ένα λαμπρό ευτυχισμένο νέο, όπως μας λέγει, του οποίου οι φίλοι
δεν είχαν αντίρρηση να επιστρέψει στο σπίτι του μετά τη βάπτιση του, και αυτός επέστρεψε νομίζοντας ότι θα μπορούσε να ζήσει ως Χριστιανός με τη σύζυγο του. Τον φαρμάκωσαν
με το φαγητό του, αυτά που του έκαναν μετά καλύφθηκαν με τη σιωπή . . . . Έκαναν το χειρότερο που μπορούσαν. . . . Όταν ξύπνησε απ’ αυτό τον εφιάλτη της αμαρτίας, αναζήτησε
τον φίλο του τον ιεραπόστολο. Ακόμη και μερικοί Ινδουιστές, «ντράπηκαν από τα βρώμικα
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν» για να τον δελεάσουν και να τον καταστρέψουν, και του ευχήθηκαν να γίνει ξανά αποδεκτός ως Χριστιανός, όμως το πνεύμα του ήταν τσακισμένο.
Είπε ότι δε θέλει να ξαναφέρει ατιμία στην υπόθεση του Χριστού με το να επιστρέψει πίσω·
θα πήγαινε κάπου που δεν θα τον γνώριζαν. Εγκατέλειψε τη σύζυγο του, και έφυγε. Δεν άκουσαν ποτέ για αυτόν τίποτε από τότε.
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Ο σύντροφος μας μας είπε για μια άλλη περίπτωση, και ξανά λέγοντας για αυτές θα πρέπει
να πούμε μόνο τα μισά. Αυτός ήταν πρόθυμος να ομολογήσει το Χριστό με το βάπτισμα·
τότε ήταν φοιτητής στο κολλέγιο, και πολύ έξυπνος. Ο πατέρας του γνώριζε την επιθυμία
του γιου του, και αυτό που έκανε, πολύ λίγοι Ινδουιστές πατέρες το κάνουν, μετέτρεψε το
σπίτι του σε κόλαση για να καταστρέψει το γιο του. Το σχέδιο της κόλασης πέτυχε. Ο Θεός
μόνο γνωρίζει πόσο υπεύθυνη είναι η ψυχή όταν το μυαλό ζαλιστεί και μετά ανάψει από
αυτά τα φοβερά φάρμακα. Όμως γνωρίζομε ότι η ψυχή που έπρεπε να ανάψει, βυθίζεται,
χάρη στην ανείπωτη ντροπή μιας φοβερής ανάμνησης που είναι σκοτεινή, σαν να έχει κηλιδωθεί με μια μαύρη βαφή που τον έχει διαπεράσει πέρα για πέρα.
Σκέφτομαι κα άλλους καθώς γράφω: ήταν ένα νεαρό αγόρι που γνωρίζαμε καλά, ένα θαυμαστό ένθερμο παιδί, έτοιμο να δώσει τη μαρτυρία για το Χριστό. Μας είπα πως ένα βράδυ
είχε ελευθερωθεί από αυτούς που συνωμοτούσαν για την καταστροφή του. Για αρκετούς
μήνες μετά την απόφαση του να γίνει Χριστιανός, ζούσε στο σπίτι του και προσπαθούσε να
κερδίσει τους δικούς του· όμως αυτοί είχαν ερεθιστεί εναντίον του γιατί τόλμησε να σκεφτεί να σπάσει την Κάστα, και δεν ήθελαν να τον ακούσουν. Όμως εξακολούθησε να περιμένει, και τους έδινε την μαρτυρία του χωρίς να φοβάται τίποτε. Τότε κάποια μέρα τελείως
ξαφνικά, κάποιοι άνδρες όρμησαν στο δωμάτιο όπου καθόταν τον άρπαξαν, τον δέσανε και
τον φίμωσαν. Μετά του έχωσαν κάτι στο στόμα του καθώς τον είχανε στο πάτωμα στο έλεος τους· φοβήθηκε ότι ήταν κάποιο φαρμάκι, όμως αυτό ήταν κάτι το αηδιαστικό, που
για έναν Ινδουιστή σήμαινε την τελεία μόλυνση. Μετά τον άφησαν μόνο του και δεμένο,
αλλά κατάφερε να το δραπετεύσει. Μετά λίγους μήνες από τότε που μας το είπε, τον άρπαξαν ξανά, και αυτή τη φορά τον «φαρμάκωσαν και τον τέλειωσαν.»
Στη Νότια Ινδία, το βάπτισμα δεν εμποδίζει την Κάστα να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό
μέσο για να επιστρέψει ο προσήλυτος· όταν επιστρέψει, εκτελούνται ορισμένες τελετές,
μετά τις οποίες θεωρείται καθαρισμένος, και επαναφέρεται στην Κάστα του. Η πολιτική ολόκληρης της Συνομοσπονδίας της Κάστας είναι αυτή: πάρτε τον πίσω χωρίς να είναι βαφτισμένος αν μπορείτε, αλλά ούτως ή άλλως να τον επιστρέψετε. Δύο παιδιά Βραχμάνοι
που ανήκαν σε διαφορετικά μέρη αυτής της περιοχής αποφάσισαν να πιστέψουν στο Χριστό, πέρασαν όλα όσα εμπλέκονται με την ανοιχτή εξομολόγηση και βαφτίστηκαν. Ένα από
τα δύο στάλθηκε στο Βορρά για ασφάλεια· οι δικοί του τον εντόπισαν, τον ακολούθησαν, κι
εμφανίστηκαν απροσδόκητα σε ένα παραλιακό σταθμό στην Κεντρική Ινδία και τον ανάγκασαν να επιστρέψει στο σπίτι του στο Νότο. Μόλις τον έφεραν εκεί, πήραν τα δικά τους μέτρα για να τον κρατήσουν. Το άλλο παιδί στάλθηκε στο Μαντράς. Οι Βραχμάνοι ανακάλυψαν πού βρισκόταν, μπήκαν στο σπίτι τη νύχτα, νίκησαν τους προστάτες του αγοριού και
τον έφεραν μακριά. Και αυτοί έκαναν αυτό που τους φαινόταν καλό εκεί, και πέτυχαν. Κανείς έξω δεν μπορούσε να παρέμβει. Η Κάστα φροντίζει να επιλύει αυτά που την ανησυχούν.
«Κύριε Ιησούς Χριστέ!» έγραψε ένας, ενώ ήταν ακόμα Ινδουιστής, «που γνωρίζεις ότι βρισκόμαστε σε τέτοιο κίνδυνο που είναι σαν να βρισκόμασταν μέσα σε έναν μαγικό κύκλο
που σχεδίασε ο Σατανάς να στέκεται απ’ έξω με το ραβδί του, και μας κρατά στον τρόμο,
σπάσε το ξόρκι του Σατανά, και ελευθέρωσε μας για να σε υπηρετήσουμε!»
Όλα αυτά μπορεί να είναι εύκολο να διαβαστούν σε όσους βρίσκονται μακριά από το μέρος
όπου συνέβη. Η απόσταση έχει έναν τρόπο να μαλακώσει ένα πολύ διακριτό περίγραμμα·
αλλά δεν είναι εύκολο να γράψουμε, έρχεται τόσο κοντά μας. Γιατί να το γράψετε; Το γράφουμε γιατί μας φαίνεται ότι πρέπει να είναι πιο γνωστό, έτσι ώστε άνδρες και γυναίκες
που γνωρίζουν τον Θεό μας, και το μυστικό του πώς να είναι κοντά Του, πρέπει να επιμείνουμε και να μείνουμε σταθεροί για να κερδίσουμε τις Κάστες για τον Χριστό.
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Εικόνα 24 Ένας άλλος Βραχμάνος, πιο βαρετός από τον τελευταίο. Αυτή η τελευταία φωτογραφία και οι δύο προηγούμενες είναι τέλειες για μια μελέτη της ιδιότητας να είσαι Βραχμάνος όπως τους έχουμε στη Νότιο Ινδία—έξυπνος, σκεπτόμενος, βαρετός.
Σίγουρα η σκληρότητα της προσπάθειας, είναι κάτι που ένας στρατιώτης θα ονόμαζε άθλια
ελπίδα, είναι η ίδια μια κλήση, και μια αξίωση πιο ισχυρή από όση θα ήταν αν προχωρούσε
σε κάτι ευκολότερο. Ο στρατιώτης δεν τα παρατά επειδή η ελπίδα είναι «άθλια.» Είναι μια
ελπίδα, όσο απελπιστική κι αν είναι. Έχει πάει εθελοντικά για αυτή, και είτε κερδίσει είτε
όχι πολεμά.
Υπάρχει κάτι σ’ αυτήν την επιχείρηση που θα το ονομάζαμε «άθλιο.» Για πολλές γενιές η
φυλή έχει παραβιάσει έναν από τους νόμους της φύσης με μια τυφλή επιμονή, και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει έλλειψη ηθικού νεύρου, θάρρους, «τόνου.» Κανένα άτομο δεν
είναι μόνος του υπεύθυνος για αυτό, οι σκληρές κριτικές είναι άτοπες· όμως το γεγονός παραμένει ότι έτσι είναι, και πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη καθώς αντιμετωπίζουμε τους Βραχμάνους και αρκετές από τις ανώτερες Κάστες της Ινδίας. Πλάι σ’ αυτό το στοιχείο της αδυναμίας, υπάρχει, σε μια προφανή αντίφαση, το επίμονο στοιχείο της δύναμης που είναι γνωστό ως το πνεύμα της Κάστας. Αυτό το πνεύμα φαίνεται σε όσα σας έδειξα ότι συμβαίνουν
όταν κάποιος αποφασίζει να δεχτεί το Χριστό. Είναι σαν να ενώνονται όλες οι θελήσεις από
τα εκατομμύρια των ανδρών και γυναικών της Κάστας σε μία Θέληση, μια συμπύκνωση της
ουσίας της Θέλησης που δεν συγκρίνεται με τίποτε από αυτά που γνωρίζουμε στην πατρίδα.
Κοιτάξετε σ’ αυτό το πρόσωπο—είναι ένα γεγονός που έχει φωτογραφηθεί. Δε σας δείχνει
μια απουσία αυτού του «κάτι» που δίνει το νεύρο για την αντοχή, διεγείρει την αντοχή για
να τολμήσει; Τότε ακούστε αυτό:—Ένας Χριστιανός άνδρας κείτεται νεκρός. Η διαδρομή για
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το νεκροταφείο περνά από το δρόμο των Βραχμάνων, στην κύρια πόλη αυτής της περιοχής,
δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος των Βραχμάνων είναι μια λεωφόρος, δεν μπορεί να
κλείσει η κυκλοφορία απ’ αυτόν, όμως οι Βραχμάνοι αρνούνται να επιτρέψουν να περάσει
η πομπή με το νεκρό απ’ αυτόν. Ο Επίσκοπος διαμαρτύρεται. Όχι· ήταν Χριστιανός δε θα
περάσει απ’ το δρόμο. Ο χρόνος περνά, και στις Τροπικές περιοχές ο νεκρός θα πρέπει να
θαφτεί γρήγορα. Ο Επίσκοπός κάνει έκκληση στον «Συλλέκτη (Collector) (Αντιπρόσωπο της
Κυβέρνησης)». Ο Συλλέκτης· δίνει διαταγή. Οι Βραχμάνοι αρνούνται να υπακούσουν. Αυτός φέρνει ένα λόχο στρατιωτών. Οι Βραχμάνοι μαζεύονται στις στέγες και πετροβολούν
τους στρατιώτες. Δίνεται η διαταγή να πυροβολήσουν. Και τότε, και μόνο τότε, μπόρεσαν οι
Χριστιανοί να κουβαλήσουν τον νεκρό τους· και αργότερα οι Βραχμάνοι κουβάλησαν τους
δικούς τους. Αυτό συνέβη πριν μερικά χρόνια, και εξωτερικά φαίνεται να έχουν αλλάξει οι
καιροί σ’ αυτήν ιδιαίτερα την πόλη. Αλλά το ίδιο το πνεύμα φαίνεται να τους έχει υπό την
κατοχή του και σήμερα, και καθώς τα μικρά πράγματα δείχνουν κάτι μεγάλο που κρύβεται
πίσω τους, αυτή η σκηνή του δρόμου δείχνει την παρουσία «κάποιου» που μεγαλώνει τη
δυσκολία να κερδηθούν οι Κάστες για το Χριστό. Κάθε μονάδα από μόνη της είναι αδύναμη, όταν όμως συνδυάζονται όλοι μαζί γίνεται κάτι το δυνατό.
Ονομάσαμε «άθλια ελπίδα» αυτό που προσπαθούμε να εκτελέσουμε σύμφωνα με την εντολή που πήραμε. Δεν είναι λάθος η λέξη· με τον Αρχηγό μας ως Ηγέτη καμία ελπίδα δεν
είναι ποτέ «άθλια»! Όμως ο Ηγέτης μας, καλεί άνδρες, άνδρες όπως του παλιού καιρού που
διακινδύνευαν τη ζωή τους στις υψηλές θέσεις του πεδίου, την ημέρα που ήρθαν να βοηθήσουν τον Κύριο, να βοηθήσουν τον Κύριο εναντίον των ισχυρών. Μια ζωή σε κίνδυνο
μπορεί να χαθεί.
Ο Χριστός, που είναι ο Αρχηγός μας ζητά εθελοντές· εδώ είναι οι όροι: «Όποιος όμως χάσει
τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει.»43 Η ζωή του δασκάλου μπορεί να φανεί ότι «χάθηκε» αν αυτός ζει για τα παιδιά του κολλεγίου· η ζωή του
μαθητή φαίνεται «χαμένη» όταν ξοδεύει ώρα με την ώρα μέσα σε ζεστές ημέρες μιλώντας
ήσυχα στο σπίτι του. Έτσι ας είναι, γιατί αυτό σημαίνει. Αλλά η ζωή που χάνεται για το Όνομα Του, αυτή θα ξαναβρεθεί
.

43
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Κεφάλαιο 17: Είναι τόσο σημαντικό. . . ;
«Ας φανταστούμε για μια στιγμή, τι θα συνέβαινε σε μια βουνοπλαγιά της Γαλιλαίας, όταν
ο Κύριος μας τάισε τις πέντε χιλιάδες, αν οι Απόστολοι ενεργούσαν όπως ενεργούν κάποιοι
σήμερα. Οι δώδεκα να πήγαιναν ξανά και ξανά στην πρώτη σειρά αφήνοντας τις πίσω σειρές χωρίς προμήθειες. Ας υποθέσουμε ότι ένας από αυτούς ο Ανδρέας να έλεγε στον αδελφό του Σίμωνα Πέτρο, ‘πρέπει όλοι μας να ταΐζουμε την πρώτη σειρά; Δεν πρέπει να
μοιραστούμε και κάποιοι από εμάς να πηγαίνουμε και στις πίσω σειρές;' Τότε υποθέστε ότι
ο Πέτρος να απαντούσε, ‘Ω, όχι· δεν βλέπεις ότι στην πρώτη σειρά όλοι τους είναι πολύ πεινασμένοι; Δε φάγανε ούτε το μισό· εξ’ άλλου είναι πιο κοντά σε μας, άρα είμαστε πιο πολύ
υπεύθυνοι για αυτούς.’ Τότε ο Ανδρέας έκανε ξανά την έκκληση του, και ο Πέτρος του απαντούσε, ‘έχεις δίκιο. Πήγαινε και τάισε τις πίσω σειρές, αλλά δεν μπορώ να σου δώσω κανένα βοηθό, θα κρατήσω τους άλλους δέκα για την πρώτη σειρά, γιατί εδώ έχουμε πολλή
δουλειά να κάνουμε.’ Υποθέστε τώρα ότι ο Ανδρέας πείθει τον Φίλιππο να έρθει μαζί του·
τότε ίσως ο Ματθαίος θα φωνάξει και θα πει, ΄Μα τι συμβαίνει, όλοι πάνε στις πίσω σειρές!
Δεν έχει μείνει κανείς για τις ανάγκες της πρώτης σειράς;’ Ας ρωτήσω τα μέλη του Συνεδρίου, Αναγνωρίζετε καθόλου αυτές τις προτάσεις;}
Eugene Stock44, στο συνέδριο της Αγγλ. Εκκλησίας στο Shrewsbury.

Εικόνα 25 Δεν είναι μια καλή αντίθεση; Η ηλικιωμένη γυναίκα
τόσο έξυπνη, το βρέφος τόσο «μωρό». Έκανε την εικόνα με το
ροζ σίλει της, και με το γέρικο της μαυριδερό πρόσωπο μπροστά σε ένα ακόμη πιο σκοτεινό τοίχο. Είναι μία από τους πολλούς που χάσαμε με το να πη

Ήταν κάτι το συνηθισμένο. Ένα κορίτσι ήταν πολύ άρρωστο και είχε φοβερό πόνο, στράφηκε σε μας για βοήθεια. Δε μπορούσαμε να τη βοηθήσουμε. Οι δικοί της κατέφυγαν στις
Eugene Stock (1836-1928) αφιέρωσε τη ζωή του ως λαϊκός στην υπηρεσία της CMS. Ήταν ένας από αυτούς
που επηρέασε πάρα πολύ στην εξέλιξη της CMS στα 20 χρόνια που προηγήθηκαν από τη συνταξιοδότηση του το
1906. Ήταν ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση και δεν ήταν κληρικός. Ενώθηκε
με την CMS ως εκδότης το 1873 και σύντομα έγινε ο γραμματέας υπεύθυνος στις εκδόσεις. Στη δεκαετία του
1880 αυξήθηκε η επιρροή κυρίως λόγω των γνώσεων του στην ιστορία της ιεραποστολής και μπορούσε να επηρεάζει ιδιαίτερα όταν χρειαζόταν να ιδωθούν τα πράγματα μέσα από μια ιστορική προοπτική. Έγραφε γρήγορα
και καθαρά. Δεν του άρεσαν πολύ οι παραδοσιακές πρακτικές και υποστήριζε «καινούρια» όπως η πνευματικότητα του Κέσγουικ, την ανάγκη για γυναίκες ιεραποστόλους, ή τη στάση του Φοιτητικού Χριστιανικού Κινήματος.
44
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ειδωλολατρικές τελετουργίες. Την προετοίμαζαν για να συναντήσει τον άγριο θεό που ήθελε να την αρπάξει μακριά. Πήγαμε ξανά και ξανά, αλλά υπέφερε τόσο πολύ που κανείς
δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, δε φαινόταν τίποτε που να τη βοηθούσε. Την τελευταία
φορά που πήγαμε η κρίση είχε περάσει· θα ζούσε, και μας το είπαν με χαρά. Τώρα ήταν
πρόθυμοι να μας ακούσουν. «Πέστε μας περισσότερα για την Οδό σας!» έλεγαν οι γυναίκες, μιλώντας δυνατά όλες μαζί, «Πείτε μας τα νέα από την αρχή ως το τέλος!» Αλλά δυστυχώς! Πολύ λίγα μπορούσαν να δεχτούν. Ήταν πάρα πολύ να δεχτούν όλη την νέα Αλήθεια.
«Δεν πειράζει,» μας έλεγαν, «να έρχεστε κάθε μέρα, και έτσι αυτά που μας λέτε θα μπούνε
στην καρδιά μας.» Όμως έπρεπε να τους πω, ότι αναχωρούσαμε εκείνο το βράδυ, και δεν
θα μπορούσαμε να ερχόμαστε «κάθε μέρα».
Το κορίτσι έστρεψε το υπομονετικό της πρόσωπο σε μας. Χαμογέλασε στο Όνομα του Ιησού, και φαίνεται ότι στα βάθη της αδυναμίας της, μας άκουγε όταν μιλούσαμε προηγουμένως, και προσπαθούσε να καταλάβει. Τώρα κοιτούσε έκπληκτη και μπερδεμένη, και όλες
οι γυναίκες ρωτούσαν, «Γιατί;»
Εκεί, μέσα σ’ αυτό το ζεστό δωμάτιο, νιώσαμε ότι μοιράζεται άνισα ο Άρτος της Ζωής. Η
πρώτη σειρά από τους Πέντε Χιλιάδες, παίρνει ξανά και ξανά τα ψωμιά και τα ψάρια, μέχρι
το σημείο που να μοιάζουν σαν να πρέπει να δωροδοκηθούν για να τα δεχτούν, ενώ οι
πίσω σειρές έχουν μείνει σχεδόν ξεχασμένες. Είναι σαν να είμαστε τόσο απασχολημένοι με

Εικόνα 26Μια χήρα από τους Βραχμάνους, η μόνη
Βραχμάνα χήρα που μας επέτρεψε να τη βγάλουμε
φωτογραφία. ΟΙ Βραχμάνες φορούνε τα σίλει τους
με ένα περίεργο δέσιμο, και ποτέ δεν κόβουν τα αυτιά τους. ΟΙ Βραχμάνες χήρες είναι πάντα ξυρισμένες
και δε φορούν κοσμήματα

την πρώτη σειρά που βλέπουμε, και ότι δεν έχουμε χρόνο για τις πίσω σειρές που δε βλέπουμε; Είναι καλό αυτό; Αυτός ήταν ο σκοπός του Ιησού του Δασκάλου μας; Μπορούμε να
το πούμε δίκαιο;
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Οι γυναίκες μας κοίταζαν σα να μας μάλωναν. Τότε η μία απ’ αυτές κοιτάζοντας με, είπε «Εσείς λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό. Αν είναι τόσο σημαντικό, γιατί δεν ήρθατε πιο πριν; Είπατε ότι θα έρθετε ξανά αν θα μπορέσετε, αλλά πως είσαστε τόσο σίγουρες ότι δε θα συμβεί τίποτε για να σας σταματήσει; Μερικές από μας, είμαστε πολύ ηλικιωμένες· ίσως να πεθάνουμε πριν να ξαναέρθετε. Το ότι φεύγετε μακριά δεν είναι καλό.» Και ξανά και ξανά επανάλαβε, «Αν είναι τόσο σημαντικό, γιατί δεν ήρθατε πιο πριν;»
Μη νομίζετε ότι το ερώτημα εννοούσε περισσότερα από όσα ειπώθηκαν. Ήταν μόνο μια ανθρώπινη έκφραση της απορίας· δεν ήταν μια πραγματική επιθυμία για το Θεό. Όμως η δύναμη της ερώτησης ήταν πιο μεγάλη από όσο γνώριζε η καημένη η ηλικιωμένη γυναίκα που
την έκανε· έγινε κατ’ ευθείαν στην καρδιά μας.
Οι άνθρωποι είδανε ότι ταραχτήκαμε πολύ, και ήρθαν πιο κοντά μας για να μας παρηγορήσουν, και μια αγαπητή γριά γιαγιά έβαλε τα χέρια της γύρω μου, και χάιδεψε το πρόσωπο
μου με τη ζαρωμένη της παλάμη, και είπε, «Μην ταράζεσαι· θα λατρέψουμε το Θεό σου.
Τώρα θα Τον λατρεύουμε όπως λατρεύουμε τους δικούς μας θεούς. Τώρα θα φύγεις χαρούμενη;»
Η αγαπητή γριά γυναίκα, ήταν πράγματι ένθερμη, ήθελε τόσο πολύ να μας παρηγορήσει.
Όμως η φωνή της φαινόταν να αναμειγνύεται με φωνές της πατρίδας της· και μια άλλη—
ακούσαμε μια άλλη— τη Φωνή που άκουσα στην άκρη του γκρεμού—τη φωνή που βγάζει
το αίμα των αδελφών μας και καλεί το Θεό από το έδαφος.
Φίλοι, είναι αυτές οι γυναίκες πραγματικές για σας; Κοιτάξετε στη φωτογραφία μια από αυτές. Σίγουρα δεν οφείλεται στην τύχη που εμφανίστηκαν οι λεπτομέρειες τόσο τέλεια. Κοιτάξετε πόσο σκεπτικό είναι το ωραίο γέρικο πρόσωπο. Μπορείτε να το κοιτάξετε και να
πείτε, «Ναι εγώ πορεύομαι προς το Φως, ενώ εσύ πορεύεσαι προς το Σκότος. Τουλάχιστο
αυτό πιστεύω. Λυπάμαι για σένα, αλλά αυτά είναι όλα που μπορώ να κάνω για σένα·
μπορώ να λυπάμαι πολύ για σένα. Ξέρω ότι αυτό δε θα σου δείξει το δρόμο για να φύγεις
από το σκοτάδι, όπου βρίσκεσαι, για να πας στο Φως όπου βρίσκομαι εγώ. Για να σου δείξω το δρόμο πρέπει να έρθω σε σένα, ή , ίσως να σου στείλω κάποιον που θέλω αντί να
έρθω εγώ, ή να στερηθώ κάτι που θα ήθελα να είχα· και αυτό βέβαια είναι αδύνατο. Μπορεί να γίνει αν αγαπούσα αρκετά το Θεό —όμως εγώ αγαπώ τον εαυτό μου περισσότερο
από το Θεό ή από σένα»
Βέβαια δε θα έλεγες κάτι τέτοιο, το γνωρίζω, όμως αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του
κόσμου δει τον αδερφό του σε κατάσταση ανάγκης και δεν τον σπλαχνιστεί, πώς ο άνθρωπος αυτός να έχει μέσα του αγάπη για το Θεό;»45
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Α΄Ιωάννου 3:17
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Κεφάλαιο 18: Η κλήση εντατικοποιείται
«Καμιά φορά οι άντρες και τα αγόρια δεν φεύγουν μακριά και μας επιτρέπουν να μιλήσουμε με τις γυναίκες· σε τέτοιες περιπτώσεις βρίσκω ότι η σιωπηλή προσευχή είναι το
καλύτερο καταφύγιο. Σε άλλα μέρη οι άνθρωποι σε καλοδέχονται, αλλά θα ακούσουν για
το κάθε τι εκτός από το δόγμα του Ιησού Χριστού· και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα να
αντέξω από οτιδήποτε άλλο από αυτά που γνωρίζω.»
Anna Gordon, Κίνα.
«Μην αφήσεις τους ανθρώπους στην πατρίδα να ακούνε μόνο για επιτυχίες· πρέπει να τους
κάνουμε να ενδιαφερθούνε για την πάλη.»
Αιδέσιμος A. Schreiber46, Sumatra and India.
«Είναι η μάχη που κάνει απαιτήσεις στις φυσικές, διανοητικές και πνευματικές δυνάμεις,
και υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι. Το βάρος της ειδωλολατρίας που απονεκρώνει, η μικρή
εκτίμηση για το ποιο είναι το αντικείμενο και ποιος είναι ο σκοπός κάποιου, και η πραγματικότητα, η έντονη αντίδραση των δυνάμεων του σκότους, το μετατρέπουν σε μια πραγματική μάχη, και μόνο άνθρωποι με θάρρος, με νεύρο, αφοσίωση, και άπειρη υπομονή και επιμονή, θα κερδίσουν.
«Μήπως έχω ζωγραφίσει μια αποθαρρυντική εικόνα; Μήπως τρομοκρατώ καλούς ανθρώπους που μπορεί να προσφερόντουσαν εθελοντικά και να έκαναν καλά τη δουλειά τους; Δε
νομίζω. Εγώ σκέφτομαι ότι το σωστό είδος των ανθρώπων, αυτών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά, θα ελκυστούν και δεν θα απωθηθούν από τις δυσκολίες.»
Αιδέσιμος J. Lampard47, India.
Πήραμε αυτή τη φωτογραφία μια μέρα Δεκεμβρίου που την περάσαμε σε ένα φιλικό δρόμο
Βραχμάνων. «Δεν υπάρχει μια δεύτερη γυναίκα στην πόλη που θα στεκόταν για να τη βγάλεις φωτογραφία όπως αυτή.» είπαν οι άνδρες, καθώς αυτή ήρθε μπροστά, και χωρίς να

Εικόνα 27Δεν υπάρχει τίποτα να πούμε για αυτήν την εικόνα, εκτός από όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο. Δεν υπάρχουν πολλά για να κοιτάξουμε σε έναν δρόμο
Βραχμάνων. Αλλά αυτή η απλή σκηνή του δρόμου αντιπροσωπεύει δυνάμεις που
ελέγχουν διακόσια και επτά εκατομμύρια

σκεφτεί να ποζάρει, στάθηκε δίπλα στον τοίχο για μια στιγμή και κοίταξε ίσια στη φωτογραφική μηχανή. Οι πιο πολλές γυναίκες φοβόντουσαν ακόμη και να την κοιτάξουν, όμως αυτή
δε φοβόταν. Όμως δε στάθηκε να μας μιλήσει, αλλά έφυγε περπατώντας με το ίδιο αποφασιστικό ύφος. Οι χήρες των Βραχμάνων ως ένα σύνολο δεν είναι καθόλου εύκολο να τις
προσεγγίσουμε. Καμιά φορά βρίσκουμε κάποια που είναι ανοιχτή σε μας, και μας επιτρέπει
46

Rev. A. Schreiber, D.D., of Barmen (1839-1903(, ήταν ανάμεσα στους Μπατάκ της Σουμάτρα και αργότερα γραμματέας της Ιεραποστολής της Ρηνανίας και έγραψε βιβλία για τις εμπειρίες του.
47
John Lampard αναφέρεται ως Μεθοδιστής Ιεραπόστολος που φρόντιζε ορφανά. Δε βρήκα άλλα
στοιχεία.

94
να της πούμε για την Παρηγοριά με την οποία παρηγορηθήκαμε και εμείς· αλλά πιο συχνά
τις βρίσκουμε σκληρές, ή ότι πολύ γρήγορα σκληραίνουν.
Είναι πολύ νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για αυτές που μας ακούσανε τους τελευταίους λίγους μήνες, αλλά σας βάζουμε αυτές τις φωτογραφίες για να σας υπενθυμίζουν αυτές που
είναι πιο ελεύθερες από τις περισσότερες γυναίκες στην Ινδία για να ακολουθήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό, αν μόνο επιτρέψουν στην αγάπη Του να έχει την ευκαιρία να τις ελκύσει.
Έχουμε πάει σε διάφορες πόλεις σ’ αυτή και την ανώτερη οροσειρά από αυτά τα βουνά,
αλλά δεν έχουμε πλησιάσει τις πόλεις της κατώτερης οροσειράς, ή τα μισά από τα χωριά
που βρίσκονται σκορπισμένα το ένα κοντά στο άλλο κάτω από τα βουνά, εκτός όταν πηγαίνουμε για να κατασκηνώσουμε, και βέβαια δεν έχουμε αγγίξει αυτά πιο πέρα.
Υπάρχουν μόνο πέντε απογεύματα στην εβδομάδα, στα οποία μπορούμε να εργαστούμε,
γιατί αφιερώνουμε τα Σάββατα για άλλα πράγματα, και η Κυριακή ανήκει στους Χριστιανούς· και αν δείξουν κάποιο ενδιαφέρον επιστρέφουμε πάλι στο ίδιο χωριό, που μας καθυστερεί, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχουν βέβαια και διαλείμματα—καμιά φορά από τους Ινδουιστές· στις γιορτές τους οπότε καμιά γυναίκα δεν έχει καιρό για να μας ακούσει· αλλά
και από δικές μας αιτίες, και από τον καιρό, παραδείγματος χάρη όταν υπάρχει πολύ ζέστη
ή μεγάλες βροχές οπότε το έργο σε υπαίθριους χώρους είναι αδύνατο. Θεωρητικά, το να
ταξιδεύεις για το έργο είναι πολύ γρήγορο· αλλά πρακτικά όπως γνωρίζει κάθε ιεραπόστολος που μετακινείται συνεχώς είναι αρκετά αργό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει
να γίνουν· αυτοί που ήρθαν στην πίστη, πρέπει να διδαχτούν και να εκπαιδευτούν και να
φροντιστούν ως νήπια, και πολύς χρόνος ξοδεύεται περιμένοντας τον Κύριο για περισσότερους· κοιτάζοντας πίσω, βλέπουμε ότι κάναμε πολύ λίγα για τις χιλιάδες που είναι γύρω
μας, και τώρα θα πρέπει να πάμε ανατολικά, γιατί μερικά από τα παιδιά που προσηλυτίστηκαν είναι στο σχολείο, και μπορεί να υπάρχουν καρποί που θα μαζευτούν μετά τη
σπορά της περασμένης χρονιάς
Καθώς κοιτάζω ενώ γράφω, βλέπω μια ορεινή έκταση μήκους τριάντα μιλίων και θυμάμαι
ότι αυτή η οροσειρά επεκτείνεται για χίλια μίλια προς Βορά. Γνωρίζω ότι λίγα έχουν γίνει
κάτω στις πεδιάδες, και αναρωτιέμαι, πότε θα ξυπνήσει ο λαός του Θεού, και θα καταλάβει
ότι υπάρχει μια μεγάλη χώρα για να «κατακτηθεί» και να σηκωθούν να το κάνουν. Κοιτάξετε κάτω μαζί μου σ’ αυτή τη λωρίδα των βουνών· υπάρχουν πόλεις όπου γίνεται έργο,
όμως αυτό χρειάζεται επίβλεψη, και οι ιεραπόστολοι είναι πολύ λίγοι για να την κάνουν
καλά. Υπάρχουν πόλεις και χωριά όπου τίποτε δεν έχει ξεκινήσει, εκτός ότι μια φορά στα
δύο χρόνια, όταν η Ομάδα των ανδρών ιεραποστόλων που περιφέρονται έρθει κοντά τους·
όμως η ομάδα αυτή δεν μπορεί να πλησιάσει τις γυναίκες καλά, και ακόμη και αν το έκανε,
πόσα μπορούν να μάθουν για τον Ιησού, αν μόνο έχουν ακούσει μια παραβολή ή για κάποιο θαύμα ή μερικά γεγονότα από τη ζωή Του ή μερικά σημεία από τη διδασκαλία Του,
από μια φορά στα δύο χρόνια; Δεν θέλω να γράψω συγκινητικές εκκλήσεις, ή να πάρω εργάτες από κάπου αλλού,—αλλά δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ, καθώς κοιτάζω αυτό το μέρος του αγρού, γιατί οι εργάτες είναι τόσο λίγοι.
Βρήκαμε ότι οι άνθρωποι στις πόλεις και τα χωριά είναι πρόθυμοι να μας αφήσουν να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε «έργο της Βεράντας» όταν δεν μας αφήνουν να μπούμε στα
σπίτια τους. Το έργο στη Βεράντα, όπως και τα κηρύγματα στους ανοιχτούς χώρους, δεν
είναι ικανοποιητικό όσον αφορά τις γυναίκες αλλά είναι καλύτερο από το τίποτε.
Ξοδέψαμε ένα απόγευμα στο δρόμο που δείχνει η φωτογραφία. Είναι μια λεωφόρος, έτσι
δεν μας απαγορεύεται να περάσουμε· αλλά παρ’ όλα αυτά, πάντοτε ζητάμε την άδεια πριν
προχωρήσουμε πάνω του. Είναι ένας συνηθισμένος δρόμος παρόμοιος με πολλούς άλλους·
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δεν υπάρχει κάτι που να είναι μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό έργο για να το θαυμάσει ο περαστικός, και να τον εντυπωσιάσει με το μεγαλείο των Βραχμάνων, και όμως αυτός ο δρόμος,
όπως και κάθε παρόμοιος δρόμος, είναι μια «Πέτρα» για μας, γιατί έχει γύρω του τείχη ψηλότερα και πιο δυνατά από τα τείχη του ναού γύρω από τον οποίο δημιουργήθηκε ο δρόμος αυτός· τείχη που όπως φαίνεται κτίστηκαν με κρυστάλλινους βράχους, που δεν μπορείς
να τους αντιληφθείς παρά μόνο όταν φτάσεις πάνω τους, και τότε πάλι δεν φαίνονται, τα
αναγνωρίζεις μόνο σαν κάτι αδιαπέραστο.
Η πρώτη μας μέρα εκεί ήταν ενθαρρυντική. Αρχίσαμε από την άλλη άκρη του δρόμου, και
μετά κάποια συζήτηση πείσαμε τους άνδρες να πάνε στη μια πλευρά, και να μας επιτρέψουν να έχουμε την άλλη πλευρά για όποιες γυναίκες τύχαινε να έρθουν. Δε συνέβη τίποτε
το ιδιαίτερο, αλλά θεωρούμε ότι ήταν μια καλή ημέρα γιατί είχαμε τουλάχιστο μια μοναδική περίπτωση να μιλήσουμε με ησυχία στις γυναίκες.
Η επόμενη φορά δεν ήταν τόσο καλή. Είχανε ακούσει εν τω μεταξύ για μας, και ότι είχαμε
στην ομάδα μας κορίτσια από τις ανώτερες Κάστες, και αυτό ήταν κάτι το φοβερό κατά την
άποψη τους. Για τον Βραχμάνο, καθώς θεωρεί τον εαυτό του ότι στέκεται ψηλά και είναι
απόλυτα ανώτερος, δε λογαριάζει πολύ τις ψυχές αυτών που ονομάζει κατώτερες κάστες·
αλλά αν υπάρχει κάποιος ή κάποια από την ενδιάμεση απόσταση (δεν θα τους περιγράψει
ότι είναι κοντά του, μόνο ότι είναι πολύ πιο κοντά από τους άλλους) «που έπεσε στο πηγάδι
της Χριστιανικής θρησκείας,» τότε σκέφτεται ότι ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει αυτή τη Δύναμη που είχε τέτοιο αποτέλεσμα σ’ αυτούς και να μην έχει καμία ευκαιρία να κάνει κάτι
τέτοιο και για αυτόν, και, πάνω απ’ όλα, στις γυναίκες της κάστας του. Έτσι εκείνη την ημέρα μας πληροφόρησαν πολιτισμένα, ότι κανείς δεν είχε την ευκαιρία να μας ακούσει, και
τότε όταν κάποιες γυναίκες ήθελαν να έρθουν, μια μυώδης χήρα τις κυνήγησε. Κοιτάξαμε
με πόθο πίσω στις αγαπητές γυναίκες των Βραχμάνων, όμως το να παρακαλέσουμε ήταν
άχρηστο, κι έτσι φύγαμε.
Σε μια από τις άλλες Κάστες, η Κάστα που αντιπροσωπευόταν από μια σειρά ανδρών, φάνηκε περισσότερο φιλική· μας άφησαν να κάτσουμε στην μια άκρη μιας στενής βεράντας,
και αρκετές γυναίκες μαζεύτηκαν στην άλλη άκρη. Εκεί φοβόντουσαν να μη μολυνθούνε
και έτσι δεν μας πλησίασαν. Και είχαν τις πιο παράξενες ιδέες για μας. Ήταν σίγουρες ότι
είχαμε κάποια σκόνη, που αν την εισπνέανε θα αναγκαζόντουσαν να γίνουν Χριστιανές. Ακούσανε ότι τριγυρνούσαμε και «καλούσαμε τα παιδιά,» δηλαδή τους κάναμε νόημα, και
τα τραβούσαμε να μας ακολουθούνε, και ότι για κάθε ένα προσήλυτο παίρναμε αρκετά λεφτά. Καμιά φορά χρειάζεται να περάσει ένα ολόκληρο απόγευμα για να μπορέσουμε να τις
πείσουμε ότι αυτά είναι λάθος πληροφορίες.
Άκουσα για αυτήν την εμπορική πλευρά των πραγμάτων από κάποιον που προφανώς ήξερε. Μια ευγενική γυναίκα από τους Βραχμάνους, μας επέτρεψε να κάτσουμε στο κατώφλι
της έξω στον ήλιο, και σιγά- σιγά καταφέραμε να φτάσουμε στην άκρη της βεράντας, που
είχε λίγο περισσότερη σκιά, όπου καθόταν μόνο του ένα κορίτσι που φαινόταν ότι ήθελε να
ακούσει. Η γριά γυναίκα καθόταν από πίσω μας, και μετά εμφανίστηκε ένας γέρος, και οι
δύο άρχισαν να μιλάνε. Η γριά είπε στο γέρο, «Αυτή προσπαθεί να μας να κάνει να ακολουθήσουμε το Δρόμο της.» (Είχα αποφύγει προσεκτικά να χρησιμοποιήσω τέτοιες εκφράσεις.) Ο γέρος συμφώνησε ότι αυτός ήταν πιθανόν ο σκοπός μου. «Τι θα κερδίσει αν ενωθούμε; Γνωρίζεις;» «Ω, βέβαια· αν ξέρω! Για έναν από μας θα πάρει χίλια ρούπια, και για
μια από το Βελαλάρ πεντακόσια. Επίσης κερδίζει κάτι αν πάρει έναν από κατώτερη κάστα,
αλλά παίρνει χίλια ολόκληρα ρούπια για έναν από μας.»
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Εικόνα 28Ένα σπίτι της κάστας των Ποιμένων του καλύτερου είδους. Θα έδινα πολλά για να έμπαινα σε αυτό το
σπίτι, αλλά μέχρι στιγμής είναι κλειστό. Μπορείτε να δείτε κατευθείαν στην πίσω αυλή όπου βρίσκονται οι γυναίκες, όπου δεν μπορούμε να πάμε. Ο γέρος είναι χα

Και οι δυο τους ενδιαφερόντουσαν πολύ για αυτήν την συζήτηση, και εγώ ενδιαφερόμουν,
και νόμιζα ότι μπορούσα να τους «φωτίσω», όταν η γριά σηκώθηκε βιαστικά και κουτσαίνοντας μπήκε στο σπίτι. Μετά απ’ αυτό, όποτε περνούσαμε, κουνούσε το κεφάλι της και έλεγε, «Τσι, Τσι!» Όσο και αν προσπαθήσαμε να την πείσουμε δεν μας άφησε ξανά να κάτσουμε στο κατώφλι της. Προφανώς είμαστε εκεί για να κερδίσουμε χίλια ρούπια, και δεν
μας ήθελε καθόλου.
Στο ίδιο χωριό, υπήρχε και ένα μικρό κορίτσι από τους Βραχμάνους που ήθελε να μας μιλήσει, αλλά ποτέ δεν του επέτρεψαν. Μια μέρα διακινδύνεψε να την πιάσουν οπότε θα είχε
συνέπειες, και έτρεξε σε ένα στενό ρυάκι που χωρίζει το δρόμο των Βραχμάνων από το χωριό, και μίλησε σε ένα έλος της ομάδας μας με ένα βιαστικό ψίθυρο, «Ω, θέλω να ακούσω
για τον Ιησού!» και είπε πως αυτή είχε μάθει στο σχολείο στην πόλη της, και τώρα την είχαν στείλει στο σπίτι των πεθερικών της μάνας της που βρισκόταν στο χωριό της ζούγκλας,
«εκείνο εκεί,» και έδειξε ένα σπίτι όπου ποτέ δεν μας χαμογελάνε· αλλά η πεθερά είχε αντίρρηση στο κήρυγμα, και την είχε απειλήσει ότι θα την πετούσε στο πηγάδι αν μας άκουγε. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια σκληρή φωνή και αυτή έφυγε «πετώντας». Την άλλη
φορά που πήγαμε σ’ αυτό το χωριό την είχαν κλειδωμένη μέσα.
Συχνά καθώς περνάμε, βλέπουμε ντροπαλά πρόσωπα που κοιτάζουν πίσω από τις κολόνες
που στηρίζουν τις βεράντες, και ποθούμε να πάμε πιο κοντά. Αλλά δεν πρέπει να προχωρήσουμε παρά μόνο αν είμαστε σίγουροι το τι θέλουν. Αν το κάνεις, τότε πετιούνται και φεύγουν τρέχοντας μέσα στο σπίτι όπου δεν μπορείς να τους ακολουθήσεις. Αν προσπαθήσεις
να το κάνεις θα το θεωρήσουν μεγάλη αγένεια— και θα θεωρηθεί μόλυνση.
Μόνο χθες προσπαθούσαμε να πάμε στη γυναίκα που ζει στο χωριό πίσω από το μπανγκαλόου. Η φωτογραφία αυτή μας δείχνει την πόρτα όπου σταθήκαμε κοιτάζοντας για πάνω
από δέκα λεπτά ή περισσότερα, πρώτα περιμένοντας και μετά παρακαλώντας την γριά πεθερά να μας αφήσει να μπούμε στο μικρό σκοτεινό δωμάτιο στο οποίο μπορείς να δεις τη
σιλουέτα μιας γυναίκας που κρύβεται πίσω από την πόρτα.
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Αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε σ’ αυτές, ούτε και αυτές μπορούσαν να έρθουν σε μας. Υπάρχουν μόνο δύο στενά δωμάτια μεταξύ μας, αλλά το δεύτερο έχει τα χάλκινα δοχεία για
το νερό μέσα του. Αν μπαίναμε μέσα θα θεωρούσαν ότι τόσο τα χάλκινα δοχεία όσο και το
νερό ως μολυσμένα. Οι γυναίκες δεν επιτράπηκε να έρθουν έξω, η πεθερά πρόσεχε, κανείς
δεν ήταν τόσο ξάγρυπνος όσο αυτή. Στεκόταν σαν μια παχιά κότα μπροστά στην πόρτα, με
το άσπρο φουστάνι της χηρείας της, απλωμένο σαν φτερούγες, και φύλαγε τα κοτόπουλα
της πολύ αποτελεσματικά. «Να φύγετε όπως ήρθατε!» αυτό μόνο είχε να μας πει.
Ο φιλικός γέρος του σπιτιού ήταν έξω. Ένας φιλικός νέος ήρθε μέσα με λίγο ρύζι και άρχισε
να το μετρά. Μας κάλεσε να κάτσουμε, πράγμα που κάναμε και μετρούσε το ρύζι με μικρές
σιδερένιες μεζούρες, μετρώντας δυνατά με ένα ρυθμικό τραγούδι. Ήταν χαρούμενος που
τον παρατηρούσαμε, και ήταν ενδιαφέρον να τον παρατηρούμε, γιατί έκανε ακριβώς αυτό
που έλεγε το τραγούδι, πίεζε το ρύζι κάτω, τράνταζε τη μεζούρα, συσσωρεύοντας το ρύζι
μέχρις ότου άρχιζε να «ρέει», και όμως το θεωρούσε σαν ένα· μετά έδινε το καλάθι που
είχε γεμίσει ρύζι σε ένα παιδί που στεκόταν και περίμενε, και μας ρώτησε τι θα μπορούσε
να κάνει για μας. Του είπαμε ότι θέλαμε πολύ να δούμε τις γυναίκες του σπιτιού, όμως δεν
του άρεσε η ιδέα να αντιμετωπίσει την πολύ ενεργητική πεθερά, και έτσι αφήσαμε την προσπάθεια και βγήκαμε έξω. Καθώς περνούσαμε τον τοίχο που περικλείει τα διαμερίσματα
των γυναικών, είδαμε ένα κορίτσι που κοιτούσε πάνω από τον τοίχο και το οποίο ήθελε να
μας μιλήσει, όμως αμέσως την τράβηξε πίσω η τυραννική γυναίκα, και ένας σκύλος ήρθε
πηδώντας σε μας, και γαύγιζε πολύ οργισμένα, που αυτό προκάλεσε αλλά δώδεκα σκυλιά
να αρχίσουν να γαυγίζουν σε μας, και έτσι με τη συνοδεία τους αποσυρθήκαμε.
Αυτό το σπίτι βρίσκεται στο χωριό των Εμπόρων όχι πάνω από πέντε λεπτά από την πύλη
μας, αλλά οι γυναίκες σε αυτό είναι αρκετά μακριά και δεν έχουν καμία πιθανότητα να ακούσουν. Οι άντρες μας άφησαν εκείνη την ημέρα να τραβήξουμε τη φωτογραφία και ελπίζαμε έτσι να κάνουμε φίλους· αλλά παρόλο που ζουν εκεί έξι οικογένειες (γιατί το σπίτι είναι μεγάλο· η φωτογραφία δείχνει μόνο το ένα άκρο της βεράντας που εκτείνεται σε ολόκληρο το μήκος), δεν μας επιτράπηκε ποτέ να μιλήσουμε με μία από τις γυναίκες· η πεθερά
και των έξι φροντίζει, να μην έχουμε ποτέ την ευκαιρία. Ένα από τα παιδιά, ένα αγαπητό
κοριτσάκι, μας ακολουθεί μερικές φορές έξω, αλλά είναι μόνο επτά και όχι πολύ θαρραλέα·
οπότε, παρόλο που προφανώς μαθαίνει μερικές από τις στάντζες που τραγουδούμε, φοβάται να δείξει ότι ακούει και δεν κάθεται πολλή ώρα.
Αυτές είναι μερικές από τις πρακτικές δυσκολίες στον τρόπο προσέγγισης των γυναικών. Υπάρχουν και άλλες. Ας υποθέσουμε ότι μπαίνετε, ή, αυτό που είναι πιο πιθανό στην πρωτοποριακή εργασία, ας υποθέσουμε ότι είσαστε σε μια βεράντα, ακόμη και τότε δεν είναι απλή υπόθεση με κανένα τρόπο. Πρώτα απ’ όλα, είναι επικίνδυνα ζεστή μέρα. Ο ήλιος χτυπάει στο δρόμο ή στην αυλή σε απόσταση ένα ή δύο πόδια ή δύο από το πέτρινο περβάζι
στο οποίο κάθεσαι και σε χτυπά η ζέση. Η αντανακλαστική λάμψη σημαίνει πυρετό, οπότε
προσπαθείς να απομακρυνθείς λίγο πιο μακριά από αυτό χωρίς να ενοχλείς τα συναισθήματα κανενός, εξηγώντας λεπτομερώς γιατί το κάνεις, μήπως πιστεύουν ότι το σχέδιό σου
είναι να τους αγγίξεις κρυφά· και τότε, αφού κέρδισες λίγο την εμπιστοσύνη, ξεκινάς ίσως
με το βιβλίο χωρίς λέξεις, ή ένα ποίημα που το τραγουδάς με μια ινδική μελωδία, ή μια εικόνα μιας παραβολής- ποτέ του Κυρίου μας - ή, ακόμα, βρίσκουμε ότι ο καλύτερος τρόπος
είναι να ανοίξουμε τις Βίβλους μας, γιατί όλοι σέβονται ένα Ιερό Βιβλίο, και διαβάζουμε
κάτι από αυτό που ξέρουμε ότι θα καταλάβουν. Γενικά βρίσκουμε μία ή δύο γυναίκες γύρω
από τις βεράντες και δύο ή τρεις ακόμη έρχονται μέσα σε λίγα λεπτά, και βλέποντας αυτό,
δύο ή τρείς ακόμη έρχονται. Αλλά το να έρθουν και να μείνουν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι εύκολο να κρατάς τους ανθρώπους να ακούνε κάτι για το οποίο δεν έχουν
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ιδιαίτερη επιθυμία να ακούσουν. Αλλά έχουμε βοήθεια· δεν είμαστε μόνες. Σου δίνει δύναμη να το θυμάσαι αυτό.
Μόλις έχεις ξεκινήσει για καλά, αρχίζουν οι διακοπές. Βρίσκεστε στη μέση ενός θαύματος,
ίσως, αυτή τη στιγμή να έχουν συγκεντρωθεί δώδεκα γυναίκες και χαίρεται η καρδιά σου
καθώς αυτές ακούνε καλά, όταν ένας άντρας από την απέναντι πλευρά του δρόμου έρχεται
και ρωτάει αν μπορεί να θέσει μια ερώτηση, ή ρωτά αμέσως. Έχει ακούσει ότι το Βιβλίο μας
λέει, ότι αν έχετε πίστη, μπορείτε να κάνετε ένα βουνό να πέσει στη θάλασσα. Τώρα, υπάρχει ένα βουνό, και δείχνει στο ψηλό βουνό στην πεδιάδα, που έχει ύψος πέντε χιλιάδες πόδια, από συμπαγή βράχο. Υπάρχει θάλασσα από την άλλη πλευρά· λέει ρίξτε το και θα πιστέψουμε! Και οι γυναίκες γελούν. Αλλά μια πιο έξυπνη στρέφεται σε σένα και σε ρωτά:
«Το λέει το βιβλίο σας πραγματικά;», «τότε γιατί δεν μπορείς να το κάνεις, και ας το
δούμε;» Και ο άντρας δίνει ένα άλλο χτύπημα με μια άλλη παρατήρηση, και μια γυναίκα
στην άκρη απομακρύνεται, και εσύ εύχεσαι να φύγει ο άντρας.
Ίσως το κάνει, ή ίσως είστε σε θέση να τον αποσπάσετε από το ορατό και να τον κάνετε αυτόν και εκείνες τις γυναίκες να ακούσουν κάποια μαρτυρία για τη Δύναμη που κινεί το αόρατο και είστε στην καρδιά του όταν ξεκινά μια άλλη αντίρρηση: «Λέτε ότι υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός, αλλά έχουμε ακούσει ότι λατρεύετε τρεις!» ή, «Μπορεί ο Θεός σας να
σας κρατήσει από την αμαρτία;» Και προσπαθείτε, και ο Θεός να σας βοηθήσει, να απαντήσετε έτσι ώστε να αποφύγετε τη συζήτηση, και ίσως να έχεις τη χαρά να πετύχεις, και μερικές ακούνε ξανά προσεκτικά, όταν μια γυναίκα διακόπτει με μια ερώτηση σχετικά με τους
συγγενείς σου που απάντησες πριν, αλλά ήρθε αργά, και θέλει να το ακούσει ξανά. Την ικανοποιείς όσο μπορείς, και στη συνέχεια, νιώθοντας πόσο γρήγορα περνούν τα πολύτιμα λεπτά, προσπαθείς, ω, τόσο σοβαρά, να τα χρησιμοποιήσεις σωστά και να τα γεμίσεις με έργο
αιωνιότητας, όταν ξαφνικά ολόκληρη η κοινότητα επικεντρώνεται στην Ταμίλ αδελφή σου.
Ποια είναι αυτή; Είχες προσπαθήσει από την αρχή να την προσπεράσεις, ξέροντας ποια θα
είναι η συνέχεια, αλλά τώρα την ξαναθυμήθηκαν. Αν είναι «γεννημένη Χριστιανή», αναφωνούν και απομακρύνονται από το φόβο της μόλυνσης— «Χαμηλής κάστας, χαμηλής κάστας!» και η λέξη κυκλοφορεί γύρω – γύρω περιφρονητικά. Εάν είναι προσήλυτη, ρωτούν
σχετικά με τους συγγενείς της (μάλλον μαντεύουν μεταξύ τους για την Κάστα της τα τελευταία δέκα λεπτά). Αν δεν τους απαντήσει, αφήνουν τη φαντασία τους αχαλίνωτη· αν τους
απαντήσει, ξεσπούν με αγανάκτηση, «Άφησες τη δική σου μητέρα! Έσπασες την Κάστα
σου!» Και την αποκαλούν με ονόματα που δεν είναι γλυκά στο αυτί, και ίσως σηκώνονται
σε ένα σώμα, και αρνούνται να έχουν οποιαδήποτε σχέση με ένα τόσο ντροπιαστικό άτομο.
Ή ίσως προσπαθείς να πείσεις μερικές από αυτές να μάθουν να διαβάζουν, γνωρίζοντας
ότι, αν μπορείς να πετύχεις, θα υπάρχουν τόσες περισσότερες πιθανότητες να τις διδάξεις,
αλλά σε διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι συνηθισμένο να διαβάζουν οι γυναίκες σε αυτό το χωριό, το οποίο δυστυχώς είναι αλήθεια· ή μπορεί να τους μιλάς, όπως θα μιλούσες σε κάποιον που μπορεί να μην ξαναδείς ποτέ, για την Αγάπη που τους αγαπάει, και στη μέση της
ομιλίας σου να ένα μωρό ουρλιάζει, και όλη η προσοχή σβήνει πάνω του. ή κάποια θέλει να
μπει στο σπίτι, και πρέπει να γίνει τρόπος για αυτήν, με πολλές να σηκώνονται και να μαζεύονται και να γίνεται μπέρδεμα· ή ένας σκύλος έρχεται να γαυγίζει γύρω από τη γωνία,
και του πετάνε μια πέτρα στα πόδια του, και ένα τσούρμο μικρών αγοριών παίζουν ένα
πλήρες κυνηγητό· ή οι άντρες φωνάζουν ότι είναι καιρός να έρθουν· ή οι γυναίκες προτείνουν ότι είναι ώρα για να μαγειρέψουν· ή κάποια λέει ή κάνει κάτι ενοχλητικό, και η ομάδα
διαλύεται σε μια στιγμή, και κάθε μικρή ομάδα δημιουργεί το δικό της ξεχωριστό «πηγάδι»
της, και στέκονται σε αυτό, κοιτάζοντας προς τα έξω· και κοιτάζεις αυτές τις σκοτεινές μικρές πόρτες, και αισθάνεσαι ότι θα δώσεις οτιδήποτε θα σου ζητήσουν, αν μόνο θα σε άφηναν μέσα, και να σε άφηναν να καθίσεις δίπλα τους σε ένα από αυτά τα δωμάτια, και να
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τους πεις το τέλος της ιστορίας που διακόπηκε· αλλά δεν θα το κάνουν αυτό. Ω, είναι τόσο
θλιβερό να είσαι τόσο κοντά σε κάθε μια από αυτές, αλλά και τόσο μακριά, όσο είσαι από
αυτές τις γυναίκες. Τις κοιτάζεις, καθώς στέκονται στις πόρτες τους, σε προσιτή απόσταση,
αλλά απρόσιτες, τόσο μακριά όσο και χιλιάδες μίλια μακριά. . . .
Ακριβώς καθώς έγραφα αυτά τα λόγια, μια γυναίκα από τους Βραχμάνους ήρθε στην πόρτα
και κοίταξε. Στη συνέχεια, μπήκε μέσα και κάθισε, αλλά δεν μίλησε. Μπορείς να σκεφτείς
πως η καρδιά κάποιου σκιρτά ακόμη και με κάτι τόσο μικρό; Οι γυναίκες των Βραχμάνων
δεν έρχονται να μας βλέπουν καθημερινά. Έβγαλε ένα βιβλίο με φύλλα από φοίνικες και το
διαβάσαμε. Είπε πως ήταν μια από τις επτά οικογένειες, όλες γεννημένες κωφάλαλες· πώς
πιασμένες χέρι-χέρι είχαν αρχίσει να περπατούν για το Μπενάρες για να πνιγούν στον
Γάγγη· πώς ένας Sepoy48 τους είχε σταματήσει και τις πήγε σε έναν Άγγλο Συλλέκτη· πώς
είχε προμηθεύσει για τις επτά για ένα χρόνο, και μετά τις άφησε να φύγουν· πώς είχαν διασκορπιστεί και περιπλανήθηκαν, και επισκέπτονταν διάφορα ιερά μέρη, και τις βοηθούσαν
οι ενάρετοι όπου κι αν πήγαν· και πώς ο κομιστής θα χαρεί να λάβει ό, τι θα της δώσουμε. .
. . Έχει φύγει, μια φτωχή κωφή και άλαλη και πλήρως ειδωλολάτρισσα γυναίκα· δεν μπορούσαμε να την πείσουμε να μείνει και να ξεκουραστεί. Είναι παντρεμένη, μας είπε με σήματα των κωφών· ο σύζυγός της είναι κωφάλαλος, και έχει ένα τυφλό παιδί. Κάθισε στο πάτωμα δίπλα μας για λίγα λεπτά και έθεσε ερωτήσεις - τις συνηθισμένες, για μένα, όλα με
σήματα· αλλά τίποτα που προσπαθήσαμε να της πούμε με σήματα δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να την κάνουμε να καταλάβει οτιδήποτε για τον Θεό μας. Και όμως φαίνεται να
ξέρει κάτι τουλάχιστον για το δική της θεό. Έδειξε το στόμα της, και στη συνέχεια προς τα
πάνω, και στη συνέχεια προς τα κάτω και γύρω, για να δείξει την περιέλιξη ενός ποταμού,
και με τα σήματα μας έδωσε να καταλάβουμε αρκετά ξεκάθαρα πώς πήγε από τον έναν
ιερό ποταμό στον άλλο ιερό ποταμό, και λάτρεψε στον καθένα τους, και μετά έδειξε προς
τα πάνω χτύπησε τα χέρια της. Εκεί ήμασταν, καθώς έγραφα, τόσο κοντά της, αλλά τόσο
μακριά από αυτήν.
Όμως η μεγαλύτερη δυσκολία να πλησιάσουμε στις γυναίκες είναι ότι δεν έχουν καμία επιθυμία να τις πλησιάσουν. Μερικές φορές, όπως εκείνο το απόγευμα όταν το παιδί ήρθε και
ήθελε να ακούσει, βρήκαμε κάποια που είχε επιθυμία, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός δεν έχει καμία· και εκτός από τις πιο προηγμένες πόλεις και χωριά, όπου βρίσκονται και εκεί
τους επιτρέπεται να μάθουν με μια γυναίκα της Βίβλου, δεν έχουν σχεδόν την ευκαιρία να
ακούσουν αρκετά για να τους κάνουν να θέλουν να ακούσουν περισσότερα.
Τότε, για να κάνει την υπόθεση διπλά δύσκολη (και αυτός ο νόμος ισχύει για κάθε γυναίκα,
οποιασδήποτε κάστας), είναι, στα μάτια του νόμου, η ιδιοκτησία του συζύγου της· και παρόλο που ένας Χριστιανός δεν μπορεί από τον νόμο να αναγκάσει την Ινδουίστρια σύζυγό
του να ζήσει μαζί του, ένας Ινδουιστής σύζυγος μπορεί να αναγκάσει τη Χριστιανή του γυναίκα να ζήσει μαζί του· έτσι ώστε καμία παντρεμένη γυναίκα να μην είναι ποτέ νομικά ελεύθερη να είναι χριστιανή, γιατί εάν ο σύζυγός της την ζήτησε πίσω, δεν μπορεί να προστατευτεί, αλλά θα πρέπει να παραδοθεί σε μια ζωή που καμία Εγγλέζα γυναίκα δεν θα
μπορούσε να αντέξει. Μπορεί να πει ότι είναι Χριστιανή· δεν νοιάζεται για αυτά που λέει. Ο
Θεός ας βοηθήσει τη γυναίκα που αναγκάζεται να γυρίσει πίσω!
Όμως, πιστεύοντας ότι θα επέμβει μια υψηλότερη Δύναμη από τη δύναμη αυτού του πιο
άδικου νόμου, θα διακινδυνεύαμε οποιαδήποτε ποινή και θα δεχτούμε μια τέτοια γυναίκα
να έρθει. Μόνο, όταν αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που βρίσκονται ανάμεσα σε μια Ινδή γυναίκα και τη ζωή ως ελεύθερη Χριστιανή, είναι άχρηστο να κλείνουμε τα
μάτια σε αυτήν την τελευταία και λιγότερο κατανοητή από όλες τις δυσκολίες, «ένας
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αγγλικός νόμος, που εισάγεται στην Ινδία και επιβάλλεται με φυλάκιση», ένας ξεπερασμένος αγγλικός νόμος!
Δεν έχουμε γυναίκες από τους Βραχμάνους που να έχουν μεταστραφεί στην ιεραποστολή
μας στο Ταμίλ. Ακούμε για λίγες στο Travancore· γνωρίζουμε για περισσότερες στο Βορρά,
όπου οι Βραχμάνοι είναι πιο πολυάριθμοι και λιγότερο αποκλειστικοί· αλλά δεν υπάρχει
ούτε μια γνήσια Βραχμάνα γυναίκα ή παιδί Βραχμάνος που να έχει μεταστραφεί σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Υπήρχε μία, μια πολύ ηλικιωμένη γυναίκα. αλλά πέθανε πριν από
δύο χρόνια. Μπορούμε να ανακουφιστούμε στη σκέψη ότι σίγουρα ορισμένες από αυτές
που έχουν ακούσει έχουν γίνει κρυφές πιστές. Αλλά ένας αληθινός πιστός θα παραμείνει
κρυφός για πάντα; Μπορούμε να πιστέψουμε ότι πολλά αγαπητά μικρά παιδιά που πέθαναν μικρά, αγαπώντας τον Ιησού, πήγαν σ’ Αυτόν. Τι γίνεται όμως με εκείνους που δεν πέθαναν νέοι; Γνωρίζω ότι μπορεί να ληφθεί μια πιο φωτεινή άποψη, και εάν τονίζομε την πιο
θλιβερή άποψη σ] αυτά τα γράμματα, αυτό συμβαίνει μόνο επειδή πιστεύουμε ότι γνωρίζομε λιγότερα γι’ αυτήν.
Επειδή έχουν γραφεί από άλλους, περισσότερα για τις επιτυχίες παρά για τις αποτυχίες, και
για αυτό μας φαίνεται ότι είναι πιο σημαντικό να γνωρίζετε τις ανατροπές στη μάχη παρά
για τις επιτυχίες του πολέμου. Θα έχουμε όλη την αιωνιότητα για να γιορτάσουμε τις νίκες,
αλλά έχουμε μόνο λίγες ώρες πριν από το ηλιοβασίλεμα για να τις κερδίσουμε. Δεν τις κερδίζουμε όπως θα έπρεπε, γιατί τα γεγονότα των ανατροπών είναι έτσι λίγο συνειδητοποιημένα, που έχουν ως αποτέλεσμα να μην έρχονται οι απαραίτητες ενισχύσεις, όπως θα συνέβαινε αν ήταν κατανοητή η κατάσταση. Απαιτούνται ενισχύσεις ανδρών και γυναικών, αλλά, πάνω από όλα, τις ενισχύσεις της προσευχής. Και έτσι προσπαθήσαμε να σας πούμε την
αλήθεια - την αδιάφορη, μη ρομαντική αλήθεια—για τους ειδωλολάτρες όπως τους βρίσκουμε, το έργο όπως είναι. Απαιτούνται περισσότεροι εργαζόμενοι. Καμία λέξη δεν μπορεί
να πει πόσα χρειάζονται, πόσα θέλουμε εδώ. Αλλά δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ να γοητεύσουμε κανέναν να σκεφτεί να πλησιάσει με το να ζωγραφίσουμε χρωματιστές εικόνες, όταν
τα γεγονότα είναι ασπρόμαυρα. Τι γίνεται αν το μαύρο και άσπρο δεν θα προσελκύσει ποτέ
παρόμοια χρώματα; Δεν μας ενδιαφέρει. η δουλειά μας είναι να πούμε την αλήθεια. Το
έργο δεν είναι ένα όμορφο πράγμα, που πρέπει να εξεταστεί και να το θαυμάσουμε Είναι
ένας αγώνας. Και τα πεδία μάχης δεν είναι όμορφα.
Αλλά αν κάποιος καλείται αληθινά από τον Θεό, όλες οι δυσκολίες και οι αποθαρρύνσεις
προκαλούν μόνο εντατικοποίηση της κλήσης. Εάν τα πράγματα ήταν ευκολότερα, θα υπήρχε λιγότερη ανάγκη. Όσο μεγαλύτερο η ανάγκη, όσο πιο καθαρή είναι η κλήση, τόσο
βαθύτερα μεγαλώνει η πεποίθηση: ήταν το κάλεσμα του Θεού. Και καθώς το υπακούει, υπάρχει η χαρά της υπακοής, πολύ διαφορετική από τη χαρά της επιτυχίας. Υπάρχει χαρά να
είσαι με τον Ιησού σε ένα μέρος όπου οι φίλοι Του είναι λίγοι. και μερικές φορές, όταν θα
το περίμενε κανείς, επιστρέφοντας στο σπίτι κουρασμένη και απογοητευμένη μετά από μια
μέρα σε μια πόλη όπου βρίσκεις αντίθεση και αδιαφορία, ξαφνικά - πώς, δύσκολα μπορείς
να το πεις - ένα τέτοιο κύμα χαράς του Ιησού ρέει πάνω σου και μέσα σου, ότι είσαι ήρεμη
με την αίσθηση της απόλυτης χαράς. Τότε, όταν τον βλέπεις να κερδίζει ψυχές, ή όταν ακούς τις νίκες των συντρόφων σου, ω! όλα όσα είναι μέσα σου τραγουδούν, «Έχω κάτι περισσότερο από βάρος χαράς!»49

Κεφάλαιο 19: «Έλξη από την Επίδραση»
«Φαίνεται ότι ήταν λάθος να φανταστούμε ότι η Θεία Μεγαλειότητα στους Ουρανούς είναι
τόσο πολύ εξυψωμένη και έτσι δεν λαμβάνει υπόψη της τις μικρές μας προσπάθειες. Αυτοί
ανάμεσα μας που έχουν μεγάλα μυαλά είναι αξιοσημείωτοι για την προσοχή που δίνουν
49

αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, (Β’ Κορινθίους 4:17)
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στις λεπτομέρειες. . .’ ένα σπουργίτι δεν πέφτει στο έδαφος χωρίς το θέλημα του Πατέρα
σας.’50»
David Livingstone, Αφρική.
Φύγαμε από το Ντοναβούρ στη Δύση και επιστρέψαμε στο παλιό πεδίο μάχης στην Ανατολή. Το βράδυ μετά την άφιξη μας έγινε ένα από αυτά τα ιδιαίτερα πράγματα, αν και θα
πείτε μερικοί ένα μικρό πράγμα—ήρθε ένα μικρό παιδί μας φέρανε ένα μικρό παιδί.

Εικόνα 29 Δεν είναι η Μαργαριταρομάτα. Η Μαργαριταρομάτα
Μάτια είναι πιο μικρή, και έχει περισσότερη λάμψη, βάζουμε το
μικρό κορίτσι εδώ

Υπάρχει ένας ναός στο Ινδουιστικό χωριό που είναι κοντά μας. Προσπαθήσαμε πολλές φορές να πλησιάσουμε τις γυναίκες του ναού, φτωχές σκλάβες των Βραχμάνων. Έχουμε δει
συχνά τα μικρά κορίτσια, μερικά από αυτά τα αγόρασαν ως βρέφη από τις μητέρες τους και
εκπαιδεύτηκαν στη φοβερή ζωή. Σε ένα από τα ημερήσια σχολεία της Ιεραποστολής υπάρχει ένα παιδί που πουλήθηκε από τη «χριστιανή» μητέρα της σε αυτούς τους υπηρέτες των
θεών· αλλά αν και αυτό είναι γνωστό, δεν μπορεί να αποδειχθεί, και το παιδί δεν έχει καμία
επιθυμία να φύγει από τη ζωή, και δεν μπορεί να ληφθεί με βία.
Μερικές φορές βλέπουμε τα μικρά κορίτσια να παίζουν στις αυλές των σπιτιών κοντά στο
ναό, χαριτωμένα μικρά κορίτσια, ελκυστικά με τους τρόπους τους, σχεδόν πάντα πιο εκλεπτυσμένα στους τρόπους τους από τα συνηθισμένα παιδιά και συχνά όμορφα. Κάποιος λαχταρά να βοηθήσει τα μικρά πλάσματα, αλλά κανένα χέρι μας δεν μπορεί να τεντωθεί πάνω
από τον τοίχο και να σηκώσει ακόμη και ένα παιδί έξω.
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Ανάμεσα στα μικρά κορίτσια του ναού στο Χωριό της Μεγάλης Λίμνης, ήταν ένα μικρό κορίτσι που το έλεγαν Μαργαριταρομάτα, για την οποία δεν γνωρίζαμε τίποτα· αλλά ο Θεός
πρέπει να έχει κάποιο σκοπό για αυτήν, γιατί έστειλε τον Άγγελο Του στο σπίτι (του Ναού)
ένα απόγευμα, και ο Άγγελος βρήκε τη μικρή Μαργαριταρομάτα, και την πήρε από το χέρι
και την οδήγησε έξω, την πέρασε από το ρεύμα, και μέσα από το Δάσος, στο σπίτι μιας χριστιανής γυναίκας στο χωριό μας. Το επόμενο πρωί την έφερε σε μας. Αυτό ήταν που πραγματικά συνέβη, νομίζω· δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το εξηγήσουμε . Κανείς δεν θυμάται
κάτι τέτοιο στο παρελθόν.
Καθόμουν διαβάζοντας στη βεράντα όταν τους είδα να έρχονται. Η γυναίκα φαινόταν έκπληκτη. Δεν ήξερε για τον Άγγελο, όπως θα το περίμενα, και δεν μπορούσε να το καταλάβει
καθόλου. Το μικρό παιδί φλυαρούσε, σηκώνοντας ένα φωτεινό μικρό πρόσωπο καθώς μιλούσε. Όταν με είδε, έτρεξε κατ' ευθείαν πάνω μου, και ανέβηκε στο γόνατό μου χωρίς τον
παραμικρό φόβο, και μου είπε όλα για τον εαυτό της ταυτόχρονα. Την πήγα στον Ίγουερ,
και έστειλε τον Πάστορα, ο οποίος έστειλε ένα αγγελιοφόρο στο Χωριό της Λίμνης, για να
πούμε ότι το παιδί ήταν εδώ, και να ερευνήσει την αλήθεια της ιστορίας της.
«Το όνομά μου είναι Μαργαριταρομάτα», ξεκίνησε να λέει το παιδί, «και θέλω να μείνω
για πάντα εδώ. Ήρθα για να μείνω.» Και μας είπε πώς η μητέρα της την είχε πουλήσει όταν
ήταν μωρό στους Υπηρέτες των θεών. Δεν ήταν ευχαριστημένη μαζί τους. Δεν την αγαπούσαν. Κανείς δεν την αγαπούσε. Ήθελε να ζήσει μαζί μας.
Αλλά γιατί είχε δραπετεύσει τώρα; Φαινόταν σχεδόν να μην το γνώριζε και κοίταξε έκπληκτη τα ερωτήματα μας. Το μόνο πράγμα για το οποίο ήταν σίγουρη ήταν ότι είχε «τρέξει και
έρθει» και ότι «ήθελε να μείνει». Στη συνέχεια, η Ammal μπήκε και επανέλαβε ακριβώς την
ίδια ιστορία μαζί της.
Νιώσαμε, ότι αν αποδεικνυόταν να είναι γεγονός, ότι θα έπρεπε να την κρατήσουμε· η κυβέρνηση θα έπαιρνε το μέρος μας αν ήταν έτσι τα πράγματα. Όμως με μεγάλη δυσκολία θα
το αποδεικνύαμε.
Εν τω μεταξύ της δώσαμε μια κούκλα, και η καρδούλα της φαινόταν αναπαυμένη. Δε φαινόταν να φοβάται. Με την ομορφότερη, πιο εμπιστευτική μικρή χειρονομία, κάθισε
κάτω στα πόδια μας και άρχισε να παίζει με αυτήν.
Την παρακολουθήσαμε με απορία. Ένιωθε τέλεια στο σπίτι μαζί μας. Αυτή έτρεξε
έξω, μάζεψε φύλλα και λουλούδια, και επέστρεψε φέροντας τα. Αυτά τακτοποιήθηκαν προσεκτικά σε σειρές στο πάτωμα. Στη συνέχεια, είχε μια άλλη «αποστολή», και πάλι γύρισε,
αυτή τη φορά με τρία βότσαλα για εστίες, ένα κέλυφος για μια κατσαρόλα, κομμάτια από
άχυρο για καυσόξυλα, ένα άχυρο για φωτιά, ένα κλαδάκι για σπίρτο, και άμμο για ρύζι.
Πέρασε μέσα από τις λεπτομέρειες της μαγειρικής των Ταμίλ με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα. Μετά μας κάλεσε μαζί με την κούκλα της να πάρουμε μέρος στο γεύμα. Το μικρό πλάσμα έγγιξε τις καρδιές μας και νιώσαμε ότι θα κάναμε τα πάντα για να την κρατήσουμε.
Η απεσταλμένη μας γύρισε. Η ιστορία ήταν αληθινή. Οι γυναίκες του σπιτιού από το οποίο
έφυγε ήταν γυναίκες του ναού. Αλλά θα παραδεχόντουσαν σε μας, και πάνω απ’ όλα δε θα
παραδεχόντουσαν ότι την απέκτησαν με παράνομα μέσα;—ένα γεγονός που ήταν εύκολο
να το αρνηθούν. Πάνω σ’ αυτό ήρθαν· και όταν τις ρώτησε ο Ίγουερ, «τι είστε εσείς;» η μία
είπε, «Είμαστε υπηρέτριες των θεών!» Άκουσα κάποια να λέγει στο πλάι, «Γιατί τους το
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είπες;» «Ω μη νοιάζεσαι,» είπε αυτή που απάντησε, «δεν καταλαβαίνουν!» Όμως εμείς καταλαβαίναμε και είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε το πρώτο σημείο.
Στάθηκαν και κοίταζαν με επιμονή, και φώναζαν το παιδί, όμως αυτή δεν πήγαινε, και εμείς
δε θα την αναγκάζαμε. Μετά φύγανε, και εμείς μείναμε για μια ώρα σ’ αυτή την περίεργη
ησυχία που έρχεται πριν από τη θύελλα. Το φτωχό το κοριτσάκι ήταν τρομοκρατημένο.
«Ω, αν ξανάρθουν κρύψτε με!» παρακαλούσε. Ένας μπορούσε να δει ότι ήταν σε υπερένταση, καθώς ήταν ένα πολύ ζωηρό παιδί.
Το επόμενο ήταν χειρότερο. Ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε στη βεράντα, και μια γυναίκα με ένα πρόσωπο που έδειχνε κακία, και που έμοιαζε να έχει κάποια δύναμη πάνω
στη Μαργαριταρομάτα, την απαίτησε πίσω με σκληρό τρόπο. Όταν αρνηθήκαμε να το κάνουμε, η κακοπρόσωπη γυναίκα, της οποίας η ματιά έστελνε τρόμο μέσα στο μικρό, δήλωσε ότι η Μαργαριταρομάτα έπρεπε να πει δυνατά ότι δεν θα πάει μαζί της, «δυνατά για
να ακούσουν όλοι». Αλλά το φτωχό μικρό πλάσμα είχε βουβαθεί από το φόβο. Απλώς στάθηκε και κοίταζε, και έτρεμε. Δεν μπορούσαμε να την πείσουμε να πει μια λέξη.
Η Αστέρω παρακολουθούσε από κοντά. Είχε περάσει από όλα αυτά η ίδια προηγουμένως,
και το πρόσωπο της ήταν ανήσυχο, αλλά και οι καρδιές μας ήταν, το ξέρω. Είναι αδύνατο να
σας περιγράψω το χρονικό διάστημα της μισής ώρας· πρέπει να το ζήσεις για να γίνει κατανοητό. Οι κραυγές και η έξαψη, και η αίσθηση του πόσα κρέμονται από τη λέξη ενός παιδιού που δεν καταλαβαίνει σωστά τι αποδέχεται ή τι αρνείται. Η ένταση είναι τρομερή.
Δεν τολμούσα να την πλησιάσω, για να μην νομίζουν ότι την μαγεύω. Οποιαδήποτε κίνηση
από την πλευρά μου θα ήταν το σήμα για να ορμήσουν· αλλά έκανα νόημαστην Αστέρω για
να την πάρει για μια στιγμή. Η απορία στο φτωχό μικρό πρόσωπο με τρόμαζε. Μια άλλη ματιά σε αυτήν τη γυναίκα, τέντωσε ακόμη περισσότερο το «νήμα» της ψυχής της, και στην
ερώτησή τους, "Θα έρθεις;" πιθανότατα να πει ναι νομίζοντας ότι λέγει όχι.
Η Αστέρω την κουβάλησε. Όταν ήταν έξω από τη ματιά της γυναίκας, τα λόγια βγήκαν με
γρηγοράδα. Η Αστέρω μου είπε ότι κρεμόταν πάνω της και έκλαιγε με αναφιλητά, Ὡ, αν
πω όχι θα με πιάσει και μετά θα με τιμωρήσει πολύ άσχημα! Θα το κάνει! Το ξέρω ότι θα το
κάνει!» Και έδειξε κάτι κοψίματα στο μαλακό της καφέ δέρμα όπως είχε τιμωρηθεί πρωτύτερα· όμως η Αστέρω την καταπράυνε και την έφερε πίσω, και στάθηκε—αυτό τα μικρό κορίτσι—μπροστά σε όλους. «Δε θέλω! Δε θέλω!» φώναξε, και έτρεξε και έφυγε πίσω με την
Αστέρω. Το πλήθος έφυγε, και ήμουν χαρούμενη που αυτό το φοβερό πρόσωπο με τα
κακά, σκληρά μάτια δεν το ξαναείδα.
Όμως αυτοί είπαν ότι θα γράψουν στη μητέρα που τους την είχε δώσει. Το σημειώσαμε
αυτό—το δεύτερο σημείο που θα πρέπει να αποδείξουμε αν υπέβαλαν κάποια μήνυση εναντίον μας—και οποιαδήποτε μέρα θα μπορούσε να έρθει η μητέρα της και να περιπλέξει τα
πράγματα με το να επηρεάσει τα συναισθήματα του παιδιού. Επίσης ακούσαμε ότι κάνανε
μια συνομωσία να τη δελεάσουν και να την πάρουν, αν κάποια στιγμή εμείς δεν προσέχαμε, έτσι την προσέχαμε πολύ και ποτέ δεν την αφήναμε από τα μάτια μας.
Τώρα—έχουν περάσει πέντε μέρες από τότε που ήρθε—και μου φαίνεται αδύνατο να ζήσω
χωρίς αυτήν. Εκτός από την ιστορία της που θα συγκινήσει τον κάθε ένα, υπάρχει και η μικρή της προσωπικότητα, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Όλη τη μέρα παίζει με τις πολύτιμες της κούκλες, και τους μιλά, λέγοντας τους, το κάθε τι που της λέμε. Χθες ήταν η ιστορία
της Βίβλου, σήμερα μια νέα στάντζα. Επέμενε για να έρχεται στην εκκλησία μαζί με ένα νήπιο που αγαπά πολύ, και έπρεπε να έχει και τη συλλογή του. Κάθε τι είναι πιο ρεαλιστικό.
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Τα παιδιά των Ταμίλ συνήθως κρεμάνε τις κούκλες τους από τα πόδια τους σε ένα καρφί
στον τοίχο, ή τις αποθηκεύουν σε ένα ράφι, όμως αυτό το πλασματάκι, έχει φαντασία και
δείχνει συμπάθεια.
Καθώς το σκεφτόμαστε ξανά, λίγο-λίγο, η μικρή της ιστορία έρχεται στο φως, μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση οι πινελιές που μας λένε πώς νοιάζεται ο Θεός. Η ώρα που ήρθε μας μιλάει για τη φροντίδα. Μερικούς μήνες νωρίτερα, η γυναίκα του ναού που την κρατούσε
είχε κάψει τα μικρά δάχτυλά της, ως τιμωρία για κάποιο παιδικό σφάλμα, και η Μαργαριταρομάτα έφυγε. Ήξερε τι ήθελε - τη μητέρα της· ήξερε ότι η μητέρα της ζούσε σε μια πόλη
είκοσι μίλια ανατολικά. Ήταν πολύ μακριά για να περπατήσει ένα μικρό κορίτσι, «αλλά κάποιοι ευγενικοί με βρήκαν στο δρόμο, και επειδή πήγαιναν στην ίδια πόλη με άφησαν να
πάω μαζί τους, οπότε δεν φοβόμουν, μόνο που ήμουν πολύ κουρασμένη όταν φτάσαμε εκεί. Χρειάστηκαν τρεις μέρες για να περπατήσω. Δεν ήξερα πού ζούσε η μητέρα μου στην
πόλη, και ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη, αλλά περιέγραψα τη μητέρα μου στους ανθρώπους
στους δρόμους και επιτέλους βρήκα τη μητέρα μου.» Για λίγο καιρό υπήρχε κάτι από τη μητρική-αγάπη, «η μητέρα μου έκλαψε.» Αλλά η γυναίκα του ναού την είχε εντοπίσει και την
ακολούθησε, και η μητέρα την παρέδωσε.
Στη συνέχεια έρχεται ένα κενό στην ιστορία· θυμάται μόνο ότι ήταν μόνη, και αυτή
«ένιωσα μια ανάγκη για μητέρα τον κόσμο», και περιπλανήθηκε κουρασμένη—
«Τόσο ανήσυχο όσο ένα πουλί που είχε από τη φωλιά,
που μεγαλώνει, παγώνει μέσα του από κάτι που είναι μακριά, αν και αυτό δεν το ξέρει.»
Έπειτα έρχεται ένα κομμάτι ζωής διαφορετική σε κάθε λεπτομέρεια, και λέει με τρομερά μη
παιδικό τρόμο. Τους άκουσε να ψιθυρίζουν μεταξύ τους για αυτή· δεν ήξεραν ότι κατάλαβε.
Έπρεπε να την «παντρέψουν με τον θεό», «δεμένη σε μια πέτρα.» Τρομοκρατημένη, έφυγε
στο ναό, γλίστρησε πίσω από τους Βραχμάνους, διέσχισε την αυλή, στάθηκε ενώπιον του
θεού στο σκοτεινό μισοσκόταδο του ιερού, έκλεισε τα χέρια της, - μας έδειξε πώς, - προσευχήθηκε σε αυτό, παρακάλεσε , «άσε με να πεθάνω! Ω, άσε με να πεθάνω!» Μόλις επτά
ετών, και προσευχήθηκε, «Ω, άσε με να πεθάνω!»
Προσπάθησε να φύγει ξανά· αν είχε έρθει τότε στο χωριό μας, δεν θα μπορούσε να σωθεί.
Ήμασταν στο Ντοναβούρ, και δεν υπήρχε κανείς εδώ που θα μπορούσε να την προστατεύσει από τους ανθρώπους του ναού. Έτσι ο Θεός την απέτρεψε να έρθει τότε.
Περίπου εκείνη την ώρα, ένα απόγευμα μια από τις Ταμίλ αδελφές μας, την οποία είχαμε
αφήσει πίσω για να «κρατά το φρούριο», πέρασε από το χωριό της Μεγάλης Λίμνης, και οι
γυναίκες του ναού κάλεσαν το παιδί και είπε, «Δες! Είναι αυτή! Η Αμάλ που κλέβει παιδιά!
Τρέξε!» Της τα είπαν μόνο για να την τρομάξουν, αλλά είχε διαφορετικό αποτέλεσμα. Μια
μέρα, μια μέρα μετά την επιστροφή μας, η σκέψη της ήρθε ξαφνικά, «Θα πάω και θα βρω
αυτήν την Αμάλλ που κλέβει τα παιδιά»· και έφυγε μακριά στο λυκόφως και ήρθε στο χωριό μας, και στάθηκε μόνη μπροστά από την εκκλησία, και κανείς δεν το ήξερε.
Εκεί μια από τις γυναίκες μας που ήταν Χριστιανή, με το όνομα Δούλη του Ιησού, την βρήκε
λίγη ώρα αργότερα, ένα πολύ μικρό και μοναχικό πλασματάκι, με αναστατωμένα μαλλιά
και ταραγμένα μάτια, γιατί δεν μπορούσε να βρει αυτό που ζητούσε, αυτήν την Αμάλ που
κλέβει τα παιδιά και που ήθελε τόσο πολύ, και φοβόταν, μόνη της καθώς πύκνωνε το σκοτάδι μπρος από αυτήν τη μεγάλη, μεγάλη εκκλησία· και θα φαινόταν πολύ μεγάλη για το
τόσο μικροσκοπικό πλάσμα όπως αυτή.
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Η Δούλη του Ιησού σκέφτηκε αρχικά να πάρει το μικρό πίσω στο σπίτι της, αλλά ευτυχώς
ήταν αργά (ένα άλλο άγγιγμα του χεριού του Θεού), και έτσι την πήρε κατευθείαν στο δικό
της μικρό σπίτι, το οποίο ικανοποίησε τέλεια τη Μαργαριταρομάτα. Αλλά δεν θα άγγιζε το
κάρυ και το ρύζι που της πρόσφερε η ευγενική γυναίκα. Στάθηκε σε όλο της το ύψος της και
είπε, με τη μεγαλύτερη αξιοπρέπεια, «Δεν είμαι ένα παιδί της Vellala; Μπορείτε να μου ζητήσετε να σπάσω την Κάστα μου;»
Έτσι, η Δούλη του Ιησού της έδωσε λίγη ζάχαρη, που ήταν τελετουργικά ασφαλής, και η
Μαργαριταρομάτα την έφαγε πεινασμένη, και στη συνέχεια πήγε για ύπνο.
Το επόμενο πρωί, και πάλι η πρώτη σκέψη της γυναίκας ήταν να την πάει στους δικούς της
Ανθρώπους. Αλλά το παιδί ήταν τόσο επίμονο που ήθελε ην Άμαλ που κλέβει τα παιδιά, ότι
η Δούλη του Ιησού, νομίζοντας ότι ήμουν η Αμάλ που εννοούσε (γιατί αυτό είναι ένα από
τα διάφορα ονόματά μου), την έφερε, όπως έχω πει, και ω , Χαίρομαι που το έκανε!
Τίποτα δεν ξεφεύγει από αυτά τα καθαρά καστανά μάτια. Εκείνο το πρωί, στη μέση της
σύγχυσης, μια από τις γυναίκες του ναού φώναξε ότι το παιδί ήταν ένας κακός κλέφτης.
Αυτή είναι μια συνήθης κατηγορία. Πιστεύουν ότι θα το υποχρεώσει σε υποταγή. «Θα το
παρουσιάσουμε ως μια νομική υπόθεση και θα στείλουμε την αστυνομία για να σε μεταφέρει στο μπουντρούμι!» φώναζαν· και μερικές φορές υπάρχει κίνδυνος σοβαρού προβλήματος, γιατί μια υπόθεση μπορεί να πάει στα δικαστήρια χωρίς πολλά έξοδα στην Ινδία. Αλλά
αυτό δεν υποσχόταν να είναι σοβαρό, επομένως ρωτήσαμε το κλεμμένο ποσό. Μας είπαν
κάτι για τέσσερις πένες και μισό, το οποίο πληρώσαμε για χάρη της ειρήνης, αν και τους
είπε πού βρισκόντουσαν τα χρήματα, και ανακαλύψαμε αργότερα ότι είχε πει την αλήθεια.
Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το θυμόταν - οι ενθουσιασμοί της ημέρας το έβγαλαν από το μυαλό μου - αλλά εβδομάδες μετά, όταν της δίδασκα το κείμενο, «Δε δόθηκε σε αντάλλαγμα
για να απελευθερωθείτε από το μάταιο τρόπο ζωής σας κάτι το φθαρτό όπως το ασήμι και
χρυσάφι»51, και εξηγώντας το ποσό που ο Ιησούς είχε πληρώσει για εμάς, με διέκοψε με
την παρατήρηση, «Ω ναι, καταλαβαίνω! Ξέρω πόσα πληρώσατε για μένα — τέσσερις πένες
και μισό!»
Και τώρα να αλλάξουμε από μικρά πράγματα σε μεγάλα. Ο Ράγκλαντ, ιεραπόστολος στους
Ταμίλ, γράφει σε έναν φίλο του το 1847. Προσπαθεί να εκφράσει αστρονομικά την αξία
μιας ψυχής. Ρωτάει, «Πώς διορθώνει ο αστρονόμος τη γνώση των αστεριών που έχει από
την απλή όραση; Πρώτον, αφού ανακάλυψε ότι η μικρή κουκίδα του φωτός είναι χιλιάδες
μίλια μακριά, και έχοντας διακρίνει από το τηλεσκόπιο ότι η κουκίδα έχει με το μάτι μια αισθητή γωνία και έχοντας μετρήσει αυτήν τη γωνία, ένας απλός υπολογισμός του δείχνει ότι
το μέγεθος του αντικειμένου είναι μεγαλύτερο ίσως από αυτό της τεράστιας μπάλας που
ονομάζει δική του Γη.» Στη συνέχεια, «Πάρτε την ψυχή ενός από τους φτωχότερους, χαμηλότερους Παρίες (ανέγγιχτους) της Ινδίας, και φανταστείτε τον ότι εκπροσωπείται από, μια
σφαίρα. Τοποθετήστε το στο άκρο μιας γραμμής που αντιπροσωπεύει τον χρόνο. Να κάνετε
μια επέκταση αυτής της γραμμής και κάνετε μια μετακίνηση από τη σφαίρα σας, μακρύτερα και μακρύτερα στο άπειρο, και τι έχει γίνει στη σφαίρα σας; Γιατί, υπάρχει, όπως και
πριν. . . . Είναι ακόμα αυτό που ήταν, και αυτό ακόμη και μετά από χιλιάδες χρόνια. Με λίγα
λόγια, ο δίσκος εμφανίζεται ότι δεν ελαττώθηκε καθόλου, αν και φαίνεται από σχεδόν άπειρη απόσταση. Ω, πόση είναι γωνία του νου πρέπει να δίνει αυτή η φτωχή ψυχή!»
Η επιστολή συνεχίζει να προτείνει έναν άλλο παραλληλισμό μεταξύ αστρονομικών πραγμάτων και πνευματικών πραγμάτων. Υποθέτει ότι ένας που έχει αντιρρήσεις αναγνωρίζει το
51

Α’ Πέτρου 1:18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε

106
μέγεθος όπως αποδεικνύεται, αλλά έχει αντιρρήσεις ως προς τη σημασία αυτών των ουράνιων σωμάτων. «Είναι, ίσως, μόνο ασήμαντοι αφροί, απλές ριπές αέρα, ατμοί.» Αλλά ο αστρονόμος γνωρίζει τη μάζα και το βάρος τους, καθώς και το μέγεθός τους: «Η μακρά παρατήρηση τον έχει διδάξει ότι πλανήτες στη γειτονιά ενός δεδομένου ουράνιου σώματος
έχουν απομακρυνθεί από την πορεία τους, πώς στην αρχή έχουν απορία για το τι συμβαίνει, αλλά έχει κάνει υποθέσεις και σκέφτεται με τη λογική, τελικά βρήκε λόγους για να υποψιάζεται την ύπαρξη ενός πλανήτη. Παρακολουθεί, παρατηρεί και συγκρίνει· και μετά από
μια μακρά ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων, αποκαλύπτει τον ένοχο για την διαταραχή. Εάν είναι έτσι, πρέπει να υπάρχει μια δύναμη που ενοχλεί, μια ελκτική δύναμη· και
αν ναι, δεν είναι ένα απλό κέλυφος, πολύ λιγότερο ένας απλός ατμός. Έχει μάζα και έχει βάρος, και υπολογίζει και καθορίζει από τις διαταραχές πόσο είναι αυτό το βάρος. Ακριβώς
έτσι με την ψυχή του Παρία. Ω, τι ενόχληση έχει δημιουργήσει! Τι ουράνιο σώμα έχει τραβήξει από την ουράνια σφαίρα του! Όχι ένα αστέρι, ούτε ολόκληρο τον ορατό ουρανό, ούτε
τον ίδιο τον ουρανό των ουρανών, αλλά Αυτόν που γεμίζει τον ουρανό και τη γη, από τον
οποίο δημιουργήθηκαν όλα τα πράγματα. Αυτός έκανε την ψυχή του Παρία να έλκει από
τον ουρανό ακόμη και στη γη για να την σώσει. Ας μάθαμε από εκεί και μαθαίνοντας να βάλουμε στην καρδιά το βάρος και την αξία αυτής της ψυχής.»
Και όπως το μεγαλείο της δόξας του Κυρίου δεν εμφανίζεται πουθενά περισσότερο μεγαλοπρεπώς από ό, τι στο κεφάλαιο που μας λέει πώς τρέφει το κοπάδι Του σαν βοσκός, και μαζεύει τα αρνιά με το χέρι του, και τα φέρνει στην αγκαλιά Του, οπουδήποτε, νομίζω, δεν
βλέπουμε τη δόξα του Θεού μας περισσότερο από τα κεφάλαια της ζωής που τον δείχνουν
να σκύβει στον κύκλο της γης, ναι μάλλον, να κατεβαίνει για να τον βοηθήσει, «προσελκύεται από την επίδραση» της ανάγκης ενός μικρού παιδιού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: Το ξωτικό
«Θυμάσαι όσα είπα μια φορά, ότι δεν θα μπορούσες, ίσως, να βάλεις ένα ολόκληρο στέμμα
στο κεφάλι του Ιησού - δηλαδή, να φέρεις μια ολόκληρη χώρα για να είναι δική Του – αλλά
μπορείς να βάλεις ένα μικρό κόσμημα στο στέμμα Του.»
Επίσκοπος French, Ινδίας και Αραβίας.
Η Μαργαριτομάτα, αλλιώς το ξωτικό (elf), επειδή την περιγράφει ακριβώς, ήταν πολύ καλή
για τις πρώτες εβδομάδες, μετά τις οποίες αρχίσαμε να την γνωρίζουμε. Δεν έχει μεταστραφεί με οποιαδήποτε έννοια του όρου. Είναι απλώς μια πολύ πεισματάρα, αληθινή, εκνευριστική, συναρπαστική μικρή ανατολίτισσα.
Όταν έχει, όπως το εκφράζει, «κινηθεί προς την αμαρτία», κανείς που έχει το δικό της χρώμα δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. «Εσύ είσαι μόνο εγώ αλλά που έχεις μεγαλώσει», είναι η
στάση της απέναντί σε όλους. Είναι πάντα έτοιμη να μετανοήσει, αλλά, όπως λέει η Μαργαριτάρι με λύπη, «Πριν να στεγνώσουν τα δάκρυα, πηγαίνει και αμαρτάνει ξανά,» και τότε,
χωρίς να ντρέπεται, θα έρθει καλπάζοντας σε σένα σαν να μην είχε συμβεί τίποτα και θα
περιμένει να την χαϊδέψεις γλυκά.»
Ποτέ δεν είδα κανέναν εκτός από το Ξωτικό να φαίνεται τόσο ενδιαφέρουσα όταν είναι άτακτη. Αυτή το κάνει να φαίνεται ενδιαφέρουσα. Έχει χρώμα αρκετά ανοιχτό καφέ, και
κάθε συναίσθημα το κάνει το καφέ πιο ανοιχτό· οι μακριές βλεφαρίδες της γέρνουν στα μάτια της με το πιο αξιολύπητο τρόπο, και όταν κοιτάζει ψηλά μπορεί να φαίνεται σαν ένας
αθώος μάρτυρας που πρόκειται να πεθάνει για την πίστη της.
Έχουμε δύο άλλα μικρά κορίτσια μαζί μας· το Διαβολάκι (imp)- αλλά το όνομά της είναι δυσφήμιση, αυτή μεταστράφηκε πριν από μερικούς μήνες - και την Μπερδεμένη, η οποία γίνεται κόμποι όποτε κάνει μια παρατήρηση. Αυτά τα τρία έχουν πολλές έντονες συζητήσεις
(γιατί τα παιδιά της Ινδίας απολαμβάνουν τη συζήτηση), και μερικές φορές τα πράγματα
που μου αναφέρουν θα σοκάρουν τους ορθόδοξους. Αυτό είναι το τελευταίο που έγινε
χθες:
«Η υπακοή δεν είναι τόσο σημαντική όσο η αγάπη. Η Ορφά ήταν πολύ υπάκουη, η πεθερά
είπε, «Πήγαινε, επέστρεψε» και έκανε όπως της είπαν. Αλλά η Ρουθ δεν ήταν καθόλου υπάκουη. Τέσσερις φορές η πεθερά της είπε, «Πήγαινε», αλλά δεν το έκανε. Αλλά ο Θεός ευλόγησε τη Ρουθ πολύ περισσότερο από την Ορφά, γιατί την αγάπησε τόσο πολύ την πεθερά
της. Έτσι η υπακοή δεν είναι τόσο σημαντική όσο η αγάπη.» Μόνο που την προηγούμενη
μέρα είχα δουλέψει για να εξηγήσω την απόλυτη ανάγκη για την καλλιέργεια της χάρης της
υπακοής· αλλά τώρα αποδείχθηκε δευτερεύον θέμα, γιατί η Ρουθ ήταν σίγουρα ανυπάκουη, αλλά καλή και ευλογημένη.
Οι κύριες παραβατικές συμπεριφορές του Ξωτικού, ωστόσο, προέρχονται από μια ριζική αποστροφή στο μερίδιό της για τις οικογενειακές δουλειές (δέκα λεπτά από το τρίψιμο των
δοχείων του νερού από ορείχαλκο)· μια όρεξη για μολύβια για τον πίνακα της χειροτεχνίας
από σχιστόλιθο- θα τα κάνει να ελαττωθούν κατά μία ίντσα αν την αφήναμε – «είναι τόσο
ωραία να τα τρως», λέει· και, το περισσότερο καρποφόρο με όλες τις θλιβερές συνέπειες,
την αγάπη να είσαι πρώτος.
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Όσον αφορά την αμαρτία Νο. 1, ελπίζω ότι σύντομα θα είναι κάτι του παρελθόντος, γιατί
μόλις έκανε μια πολύτιμη ανακάλυψη: «Ο Σατανάς δεν έρχεται πολύ κοντά μου αν τραγουδάω όλη την ώρα τρίβω τα μπρούντζινα Φεύγει όταν με ακούει να τραγουδάω, οπότε τραγουδάω πολύ δυνατά, και αυτό τον κρατά μακριά. Του Σατανά δεν του αρέσουν οι ύμνοι.»
Και εγώ συμφωνώ αρκετά, και την συμβουλεύω θερμά να επιμείνει.
Η αμαρτία 2 είναι πιθανό να περάσει, καθώς μισεί το άσχημο φάρμακο που της δίνουμε για
να διορθώσει τις διεφθαρμένες τάσεις της· αλλά το νούμερο 3 είναι πιο σοβαρό. Ανοίγει
την πόρτα, ή, όπως την εξέφρασε κάποτε, «καλεί τόσες πολλές άλλες αμαρτίες να έρθουν»,
- διαπληκτισμοί, υπερηφάνεια και πολλές ποικιλίες ιδιοσυγκρασίας, έρχονται στο «κάλεσμα» αυτής της αμαρτίας 3.
Είναι γεννημένη ηγέτης με τον πολύ μικρό της τρόπο, και δεν έχει μάθει ακόμη, ότι πριν
μπορέσουμε να ηγηθούμε πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε ηγέτες. «Θα
διαλέξω το παιχνίδι», σχολιάζει «και όλοι εσείς πρέπει να κάνετε όπως σας λέω.» Μερικές
φορές το κάνουν, για τις οδηγίες της, αν και αποφασιστικές, δίνονται με μια κάποια χάρη
που κερδίζει την υπακοή· αλλά μερικές φορές δεν το κάνουν, και τότε το ξωτικό προσβάλλεται, και απομακρύνεται.
Αλλά είναι η ζωή του παιχνιδιού, και την κυνηγούν και την εξιλεώνουν· και αυτή γενικά συγκατατίθεται να επιστρέψει, γιατί το να είσαι μόνος και αξιοπρεπής είναι βαρετό. Εάν κάποιος από τα πιο μεγάλα παιδιά τυχαίνει να το δει, ελέγχεται όσο το δυνατόν περισσότερο,
αλλά συχνά το ακούμε από αυτήν την πολύ ενημερωτική προσευχή της, η οποία είναι ακριβώς το γεγονός του απογεύματος· γιατί παίρνει στις εξωτερικές μορφές θρησκείας με μεγάλη απληστία, και η βραδινή προσευχή είναι ιδιαίτερα μια βαθιά απόλαυση γι' αυτήν. Καταμετρά όλες τις πολλές αδυναμίες της προσεκτικά και με απόλυτη ειλικρίνεια, όπως της
φαίνονται, και με την ίδια ακρίβεια τις ευλογίες της μεγάλες και μικρές. Μερικές φορές περιλαμβάνει τις καλές πράξεις της στη λίστα, μήπως, υποθέτω, θα πρέπει να ξεχαστούν στην
αναφορά της ημέρας. Εμφανίζεται όλη η αυτό-δικαίωση που είναι κρυμμένη στην ανθρώπινη φύση, ή συνήθιζε να γίνεται ιδιαίτερα, στις προηγούμενες μέρες της, στις βραδινές αποκαλύψεις. Εδώ είναι ένα δείγμα, που λαμβάνεται τυχαία από το πρώτο δεκαήμερο του
μήνα. Εκείνη και το Διαβολάκι είχαν έρθει στο δωμάτιό μου για τη λατρεία τους, και έδειχναν ιδιαίτερα ευσεβείς, και οι δύο, δεν ήταν αναγεννημένες. Ήταν η σειρά του Ξωτικού να
ξεκινήσει. Εγκαταστάθηκε προσεκτικά, αναστέναξε βαθιά, και στη συνέχεια άρχισε.

Πρώτα άρχισε με τις αμαρτίες της ημέρας, τις μετρούσε με τα δάχτυλα του δεξιού χεριού,
αρχίζοντας με το τέταρτο δάχτυλα. «Μια φορά» είπε, και κατέβασε το μικρό δάχτυλο στην
παλάμη, θύμωσα με την Λ.» (Λ. αφορά το διαβολάκι, που ήταν εννέα και μισό ενώ το Ξωτικό ήταν εφτά, αλλά συνήθως πιο υποτακτική.) «Θύμωσα γιατί δεν έκανε αυτό που της
είπα. Αυτό ήταν κάτι το άδικο που έκανα· αλλά ήταν και δική της αδικία, άρα ήταν μόνο
μισή αμαρτία. Δεύτερο,» και δίπλωσε το τρίτο δάχτυλο, «όταν δεν έκανα καλά τη δουλειά
μου. Αυτό το σφάλμα ήταν όλο δικό μου. Τρίτη,» και κατέβασε το μεσαίο δάχτυλο, «όταν
άρχισα να τσακώνομαι με αυτά τα ενοχλητικά μικρά παιδιά· ήταν κουτά μικρά παιδιά, και
δεν έπαιζαν το παιχνίδι μου και χαλούσε την ενότητα. Αλλά ήρθαν τρέχοντας πίσω μου, και
έλεγαν, ‘σε παρακαλούμε συγχώρησε μας’, και τους συγχώρησα. Αυτό ήταν ένα καλό που
έκανα, και επίσης συγχώρησα και την Λ., έτσι σήμερα έκανα τρία κακά πράγματα και δύο
καλά.»
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Τη σταμάτησα, και της είπα πολλά για την αμαρτία της υπερηφάνειας, όμως αυτή ήταν
πολύ απασχολημένη με αυτά θεωρούσε δουλειά της.
«Μετά είχα τέσσερις ευλογίες—όχι, πέντε· όμως δεν μπορώ να θυμηθώ την πέμπτη. Η Αμμάλ μου έδωσε ένα κουτί για την κούκλα μου, και εσύ μου έδωσες μερικά γλυκά· και βρήκα
μερικά κουρέλια στο σκουπιδοτενεκέ που έχεις για τα χαρτιά.»—το να βρίσκεις πράγματα
μέσα σε σακούλια με κουρέλια και μέσα σε καλάθια με άχρηστα χαρτιά είναι μεγάλες χαρές της ζωής· τα κουρέλια είναι χρήσιμα όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια από κούκλες που
συνεχώς φθείρουν τα ρούχα τους—«και έχω τώρα και μερικά κέικ στο κουτί μου. Αυτές ήταν οι τέσσερις ευλογίες. Όμως ξεχνώ την Πέμπτη.»
Την συμβούλεψα να τα αφήσει, και να αρχίσει, γιατί το Διαβολάκι περίμενε υπομονετικά
για τη δική της τη σειρά. Αυτή, αφού είναι καλό παιδί, πρότεινε ότι το πέμπτο που της έλειπε θα ήταν το σαπούνι— η Αμμάλ είχε δώσει στην κάθε μια της ένα κομμάτι σαπούνι σε
μέγεθος καρυδιού. Ναι, αυτό πρέπει να ήταν, γιατί το Ξωτικό ικανοποιημένο άρχισε,—
«Ω Κύριε Ιησού που μας αγαπάς! Σήμερα έκανα τρία κακά πράγματα» (μετά ακολούθησαν
οι λεπτομέρειες και η προσευχή για συγχώρηση). «Κύριε, δώσε στην Λ. τη χάρη να κάνει
αυτό που θέλω αυτή να κάνει· και όταν δεν κάνει αυτό που της λέω Κύριε, δώσε μου τη
χάρη να είμαι υπομονετική μαζί της. Σε ευχαριστώ που με έκανες να συγχωρήσω τα μικρά
παιδιά που δεν ήθελαν να παίξω το παιχνίδι που μου άρεσε. Ω σε παρακαλώ κάνε τα καλά,
και κάνε και μένα καλή· και την άλλη φορά που θα παίξουμε μαζί δώσε μου τη χάρη να
παίξω υπομονετικά μαζί τους. Και, ω συγχώρησε όλα τα κακά πράγματα που έκανα σήμερα·
και Σε ευχαριστώ πολύ για όλα τα καλά πράγματα που έκανα, γιατί τα έκανα με τη δική Σου
χάρη.» Ακολούθησαν με τη σειρά δοξολογίες για τα ελέη: για το κουτί από χαρτόνι, το κομμάτι της γλυκού ζάχαρης, τα λάφυρα από τα καλάθι με τα άχρηστα χαρτιά, αυτά τα κέικ με
μέλι που κολλούσαν—που για τη δική μου στενοχώρια, όπως τότε κατάλαβα τα είχαν πάρει
κρυφά μέσα στο κουτί στο φόρεμα—και αυτό το πολύτιμο κομμάτι σαπουνιού. Και μετά—
και αυτό δεν το παραλείπουν ποτέ—μια επιθυμία που εκφράζεται ένθερμα για την ασφάλεια τους και των φίλων τους από «τα δαγκώματα των φιδιών και των σκορπιών και άλλων
βλαβερών πλασμάτων, μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, και όταν ξυπνήσω να βρω τον εαυτό
μου στα Άγια Σου πόδια. Αμήν.»
Όσο και να νυστάζει, αυτές οι τελευταίες φράσεις, που είναι δική της εφεύρεση πάντοτε
συμπεριλαμβάνονται στο τέλος της προσευχής της. Δε θα ένιωθε ποτέ ασφάλεια στο ψάθινο της στρώμα έξω στο ύπαιθρο στις πολύ ζεστές νύχτες, παρά μόνο αν οχυρωνόταν από
τις επιθέσεις του κόσμου των ερπετών. Και όταν μια μέρα ανακαλύψαμε μια φωλιά από λίγες δωδεκάδες σκορπιούς στα έξη μέτρα από το ψάθινο της στρώμα, που ούτε ένας από
αυτούς δεν την ενόχλησε, ούτε ενόχλησε τους φίλους της, πραγματικά νιώσαμε ότι αυτή η
αστεία μικρή προσευχή είχε μέσα της δύναμη.
Δεν μπορείς να την διακόψεις στη μέση αυτών των μάλλον συγκεχυμένων εξομολογήσεων,
είναι πάρα πολύ αφοσιωμένη σ’ αυτά που λέγει, για να ενοχληθεί, αλλά όταν η επικοινωνία έχει τελειώσει, και αγκαλιάζει το γόνατό σου για το φιλί και το χάδι που εκτιμά τόσο
πολύ, έχεις την ευκαιρία να της εξηγήσεις λίγο τα πράγματα λίγο.
Εκείνο το βράδυ άκουσε προσεκτικά, όπως θυμάμαι, και γλιστρώντας από το γόνατο μου,
πρόσθεσε σαν ένα υστερόγραφο, με πολύ σεβασμό, «Ω Κύριε Ιησού, έκανα λάθος στην
προσευχή μου. Ήμουν πιο άτακτη από την Λ. πολύ πιο άτακτη. Αλλά πραγματικά Εσύ θα θυμάσαι ότι εκείνη ήταν που έκανε πρώτη τις αταξίες. . . . Ω, δεν ήταν έτσι, δεν ήταν η Λ. ήμουν εγώ! Και ήμουν ανυπόμονη και μ’ αυτά τα μικρά παιδιά. Αλλά . . . όμως αυτά μου
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προκάλεσαν μέσα μου ανυπομονησία.» Μετά αφού μπερδεύτηκε απελπιστικά ανάμεσα
στην αυτό-καταδίκη και στην αυτό-δικαίωση, τα παράτησε, πρόσθεσε όμως, «Την άλλη
φορά που θα παίξουμε μαζί, δώσε τους περισσότερη χάρη να παίξουν υπομονετικά μαζί
μου,» που ήταν τόσο ικανοποιητικό, που στην αρχή απέρριψε την ιδέα ότι θα μπορούσε να
υπάρχει κάποια ανάγκη για υπομονή από την άλλη πλευρά.
Καμιά φορά μου φέρνει περιπλοκές σε μένα, που δεν είναι κάτι το καινούριο για τους πιο
πολλούς από μας. «Αυτό το πρωινό προσευχήθηκα με μεγάλη επιθυμία, ‘Κύριε φύλαξε σήμερα να μην είμαι καθόλου άτακτη,’ και ήμουν άτακτη μια ώρα μετά· κοίταξα μετά το ρολόι και είδα. Πως συμβαίνει να είμαι άτακτη όταν ήθελα τόσο πολύ να είμαι καλή; Αυτή η
τάση για αταξία ξεπηδά από μέσα μου, έτσι»—(δείχνοντας εικονικά την εσωτερική ενέργεια), «και ήρθε τρέχοντας έξω. Αν είναι έτσι, τι χρειάζεται η προσευχή;»
Μια φορά η δυσκολία ήταν ακριβώς η αντίθετη.
«Μπορείς να είσαι καλός χωρίς τη χάρη του Θεού;»
Εγώ της είπα ότι σίγουρα δεν μπορούμε.
«Όμως, εγώ μπορώ!» απάντησε χαρούμενη. «Τώρα θέλω να προσευχηθώ.»
«Τώρα; Τώρα είναι οχτώ η ώρα, δεν έχεις προσευχηθεί πολύ πιο νωρίς;» (Όλοι σηκωνόμαστε στις έξη το πρωί.)
«Όχι, αυτό ακριβώς εννοούσα. Παρέλειψα την προσευχή μου σήμερα το πρωί, και φυσικά
δεν έχω χάρη, αλλά βοηθάω τις μεγαλύτερες αδελφές. Δεν ήταν σωστό;»
«Βέβαια, αρκετά σωστό.»
«Και παρ’ όλα αυτά δεν είχα χάρη! Αλλά υποθέτω,» πρόσθεσε σκεπτικά, «ήταν η χάρη από
χθες, που το έκανε»
Κατά κανόνα, δεν διακρίνεται για πολύ βαθιά μετάνοια, αλλά κάποτε είχε αυτό που αποκαλούσε «αληθινή αίσθηση αμαρτίας» που κυμαινόταν μάλλον, αλλά πάντα τη χαιρέτιζε, όταν εμφανιζόταν με δυνατό τρόπο, ως ένδειξη καλύτερων πραγμάτων. Μετά από μια μέρα
μικτής καλοσύνης και κακίας, το Ξωτικό προσευχήθηκε με πολλή ευσέβεια, «Ευχαριστώ
που μου έδωσες μια αίσθηση αμαρτίας σήμερα. Ω Θεέ μου, φύλαξε με να είμαι καθόλου
άτακτη αύριο. Αλλά αν είμαι άτακτη, Κύριε, δώσε μου μια αληθινή αίσθηση αμαρτίας!»
Ο καθηγητής Drummond52 μιλά για ολόκληρη τη ζωή μας ως μια μακρά ανάσα μυστηρίου,
ανάμεσα στα δύο μεγάλα θαύματα - το πρώτο ξύπνημα και τον τελευταίο ύπνο. Συχνά το
σκέφτομαι καθώς ακούω τα μικρά παιδιά να μιλούν μεταξύ τους και σε εμάς. Αναρωτιούνται πάντα για κάτι. Μια μέρα το ερώτημα ήταν, «Τα ψάρια αγαπούν τον Ιησού;» ακολουθούμενο από το «Τι είναι μια ψυχή;» Το συμπέρασμα ήταν, «Είναι το πράγμα με το οποίο
αγαπάμε τον Ιησού.» Όταν έρχονται για πρώτη φορά σε εμάς πιστεύουν ότι τα βουνά μεγαλώνουν σαν δέντρα: «Οι πέτρες είναι νεαρά βουνά, έτσι δεν είναι; και οι λόφοι είναι μεσήλικα βουνά». Αργότερα, κάθε έντυπο στον τοίχο είναι ένα κείμενο. Ήμασταν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, στο δρόμο μας προς τους λόφους: «Κοίτα! Ω, τι πολλά-πολλά κείμενα!
Αλλά τι περίεργες εικόνες να έχουν σε κείμενα!» Το ένα ήταν κάτι που τους έφερνε μια
Αιδέσιμος Καθηγητής Henry Drummond FRSE LLD FGS (17 Αύγουστος1851 – 11 Μάρτιος1897) ήταν Σκώτος
ευαγγελιστής, βιολόγος, συγγραφέας και έδινε διαλέξεις ως καθηγητής.
52
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Εικόνα 30 Εκτιμούμε υπερβολικά αυτήν τη φωτογραφία, ήταν τόσο δύσκολο να την πάρουμε. Ήμασταν σε ένα
μεγάλο ειδωλολατρικό χωριό όταν είδαμε αυτό το άσχημο παπάκι, στην πραγματικότητα ήταν ένα από τα πιο
κουραστικά από τα "κουνέλια" που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι. Μας είδε και τινάχτηκε και ανέβηκε σε έναν
τοίχο και μας έκανε φατσούλες με έναν πραγματικά ευχάριστο τρόπο. Σκεφτήκαμε ότι θα την φωτογραφίζαμε
και δοκιμάσαμε Ήταν σαν να προσπαθούσαμε να πιάσουμε τον υδράργυρο· δεν θα πιαστεί. Η πράξη έγινε τελικά όταν αυτή δεν είχε την παραμικρή ιδέα, και η κάμερα έδωσε ένα θριαμβευτικό κλικ καθώς την έπιασε χωρίς να ξέρει. «Γιατί την θέλουν;» ρώτησε ένας ενήλικος παρευρισκόμενος, ο οποίος είχε παρατηρήσει το μικρό
μας παιχνίδι. «Κοίτα τα μαλλιά της», είπε ένας άλλος, «δεν είδαν ποτέ τέτοια μαλλιά στην Αγγλία, γι 'αυτό θέλουν!»

ιδιαίτερη αμηχανία· ήταν μια πολύ γνωστή διαφήμιση και η εικόνα έδειχνε μια μαϊμού να
καπνίζει πούρο. Τι θα μπορούσε να έχει αυτό το διεφθαρμένο ζώο με ένα κείμενο; Όταν
φτάσαμε στους λόφους η πρώτη έκπληξη ήταν το θέαμα των μοντέρνων κυριών που
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φορούσαν πέπλα. «Δεν τους αρέσει να βλέπουν τον όμορφο κόσμο του Θεού; Τους αρέσει
καλύτερα με κηλίδες;»
Η Μπερδεμένη έχει άλλο όνομα. είναι το "Άσχημο Παπάκι" και είναι εξαιρετικά περιγραφικό αλλά είτε την πούμε άσχημο παπάκι είτε όχι, έχει μια διερευνητική στροφή στο μυαλό
της και ένα Σάββατο απόγευμα, αφού στάθηκε κάτω από ένα δέντρο για πέντε λεπτά χαμένη στη σκέψη, ήρθε σε μένα με μια ερώτηση: «Τι λένε τα πουλιά το ένα στο άλλο;» Κοίταξα το άσχημο παπάκι, και έκανε τον εαυτό της να μοιάζει ένα ερωτηματικό, με τον αστείο
τρόπο που το κάνει, αλλά το πρόσωπό της ήταν γεμάτο άγχος για διαφώτιση για τη γλώσσα
των σπουργιτιών. «Εκεί», είπε , δείχνοντας έντονα τα έκπληκτα πουλιά, τα οποία αμέσως
πέταξαν, «αυτό το μικρό σπουργίτι και το άλλο κάνουν πολύ διαφορετικούς θορύβους Τι
λένε; Θέλω τόσο πολύ να το μάθω!»
Καθώς φαντάστηκα τα εν λόγω πουλιά μόλις είχαν δείπνο, της είπα τι νόμιζα ότι πιθανόν να
λένε. Την επόμενη μέρα, στο κήρυγμα, υπήρχε κάτι για τον αίνο που προσφέρουν όλα τα
δημιουργήματα στον Θεό και είδα τη Μπερδεμένη να δένει τα χέρια της μαζί και να πηγαίνει στις πιο περίεργες συστροφές του σώματος της για να δείξει την εκτίμηση της για το ένα
κομμάτι του κηρύγματος που μπορούσε να καταλάβει.
Το Διαβολάκι κάνει μια ποικιλία ερωτημάτων. «Τι είναι αυτό;» δείχνοντας ένα ρολόι με μια
μέλισσα—«είναι ένα Εγγλέζικο είδος εντόμου; Δεν κουράζονται τα πόδια να γυρνάνε γύρωγύρω; Ω! τώρα είναι νεκρό» (όταν σταμάτησε). «Ποιος έφτιαξε το Σατανά;» ήταν μια από
τις πρώτες της ερωτήσεις. «Γιατί δεν τον σκότωσε αμέσως ο Θεός και να τον τσαλαπατήσει;» Μια μέρα προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να εγγίξω της καρδιά της λέγοντας της
πόσο λυπάται ο Ιησούς όταν είμαστε άτακτοι. Φάνηκε σαν υποταγμένη, και μετά—«Άμμα
που πήγε το πνεύμα της Βασίλισσας μετά που πέθανε και πριν να τη θάψουνε, τι του δώσανε να φάει;»
«Είδες τη γυναίκα του Λωτ;» ήταν μια ερώτηση που ‘γαργάλισε’ τον Επίσκοπο, όταν στην
τελευταία του επίσκεψη, προσφέρθηκε για να κάνει κατήχηση μιας ώρας όταν είχε την περιοδεία του στους Άγιους Τόπους. Απογοητεύτηκαν όταν χρειάστηκε να ομολογήσει ότι δεν
την είδε. «Ω, υποθέτω ότι έλιωσε το αλάτι,» σχολίασε το Ξωτικό όταν το άκουσε.
Η Μπερδεμένη διακρίνεται για την τάση της για ειρήνη. Λυπούμαι να το πω, αλλά το Ξωτικό δεν έχει τέτοια τάση. Χθες ανάγγειλε έναν καυγά: «Νιώθω δυσαρεστημένη» της είπε η
Μπερδεμένη που είχε αντίρρηση για τον καυγά. «Όμως νιώθω δυσαρεστημένη» και το Ξωτικό έδειχνε επιβεβαιωτικά συμπτώματα. Τότε η Μπερδεμένη την κοίταξε ίσια: «Δε θα τσακωθώ. Ο διάβολος ήρθε στη μέση του απογεύματος για να διαταράξει την ενότητα μας, και
δεν θα τον αφήσω:» πράγμα που άγγιξε τόσο πολύ το Ξωτικό που αμέσως την αγκάλιασε·
και μετά, καθώς έδωσε όλες τις λεπτομέρειες στη βραδινή προσευχή, αυτή η αδιόρθωτη μικρή αμαρτωλή πρόσθεσε με πραγματική συγκίνηση, «Κύριε δεν είμαι καλά. Κατέστρεψα
την ενότητα με τη Λ.» (το διαβολάκι), «και Εσύ ένιωσες αναγκασμένος να την πάρεις από
δω σε ένα οικοτροφείο. Τώρα βοήθησε με να μην καταστρέψω την ενότητα με την Π.»(που
είναι η Μπερδεμένη), «εκτός αν θα πρέπει Εσύ να νιώσεις την υποχρέωση να την πάρεις κι
αυτήν σε ένα οικοτροφείο,»— μια άποψη για την προαγωγή που πήρε το Διαβολάκι που
δεν την κατάλαβα προηγουμένως.
Η Μπερδεμένη κι αυτή ανήκουν στην ίδια Κάστα, και η Μπερδεμένη έχει τον χαρακτήρα
της Κάστας πλήρως ανεπτυγμένο όπως και το Ξωτικό, και μπορεί να κρατήσει τον εαυτό της
αποτελεσματικά. Επίσης είναι λίγο μεγαλύτερη και πιο ψηλή, και όντας η «μεγαλύτερή αδελφή» για το Ξωτικό, δικαιούται ένα μέτρο σεβασμού. Όλα αυτά τα μικρά πράγματα τείνουν να πειθαρχήσουν το Ξωτικό, που είναι πολύ μικρόσωμη για την ηλικία της, και που θα
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προτιμούσε μια μικρότερη, με πιο πράα και μαλακή διάθεση, και έτσι συνεχώς προσεύχεται: «Ω Κύριε, φέρε ένα άλλο μικρό κορίτσι που να το λυτρώσεις από το στόμα του Λιονταριού, αλλά, ω Κύριε, σε παρακαλώ να είναι ένα πολύ μικρό κορίτσι!» Σύντομα μετά που άρχισε να προσεύχεται έτσι, φέρανε ένα πολύ μικρό κορίτσι· αλλά ήταν πολύ χυδαίο, και το
Ξωτικό είχε μεγάλη δοκιμασία μαζί της, και μετά για διάφορους λόγους την επέστρεψαν
γρήγορα στους γονείς της. Μετά από αυτό το επεισόδιο, άλλαξε κάπως η προσευχή: «Κύριε, ας είναι ένα κατάλληλο παιδί, και δώσε μου τη χάρη να την αγαπώ μέσα από την καρδιά μου όταν θα έρθει.»
Η συνομιλία αυτών των νέων πλασμάτων είναι συχνά πολύ διαφωτιστική, και πάντα περιέχει ποικιλία θεμάτων. Το μυαλό του Ξωτικού ειδικά είναι ένα είδος μικρού καταστήματος
περιέργειας, και εμφανίζει πολλές ποικιλίες. Το Ξωτικό, η Μπερδεμένη και η μικρή Ευχαρίστηση (η Ευχαρίστηση μια νεαρή Χριστιανή ) είναι κουλουριασμένα στη ζεστή κόκκινη άμμο
με τα τρία μικρά κεφάλια τους να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Το Ξωτικό λέει μια ιστορία.
Ακούω, και ακούω ένα θαυμαστό ανακάτεμα της ιστορίας τα αγόρια της Ουγκάντα και της
ιστορίας ο Κύριλλος της Βόρειας Αφρικής. «Ήταν μόνο έξη χρονών και στάθηκε και είπε:
‘Ότι θα κάνεις, κάνε γρήγορα! Δεν φοβάμαι. Πηγαίνω στη Χρυσή Πόλη!» Και του έδειξαν το
σπαθί και τη φωτιά, και είπε, «Κάνε γρήγορα!» και έκοψαν το χέρι του και είπαν: «Θα αρνηθείς τον Ιησού;» και είπε, "Όχι!" και έκοψαν το άλλο του χέρι, "- και ούτω καθεξής από
όλα τα διάφορα άκρα με πιο έντονη λεπτομέρεια, - «και μετά τον πέταξαν στη φωτιά, και
τον έκαψαν μέχρι να στάχτη · και τραγούδησε δοξολογίες στον Ιησού!»
Το Ξωτικό έχει μια τάση για το τραγικό. Η μητέρα της Μπερδεμένης είχε μια διαφορά σε
μια γνώμη με μια φίλη της. Η φίλη άρπαξε τα κοσμήματα αυτιών της αντιπάλου της και
της έσκισε το αυτί. Η ζωή με ένα σκισμένο αυτί ήταν απαράδεκτη, έτσι η μητέρα της Μπερδεμένης περπάτησε τρεις φορές γύρω από το πηγάδι, επανέλαβε τρεις φορές, «Το αίμα
μου ας είναι στο κεφάλι σου!» και μπήκε μέσα. Σηκώθηκε τρεις φορές, και κάθε φορά έλεγε τα ίδια λόγια, και στη συνέχεια καθόταν. Όλα αυτά τα είπε η Μπερδεμένη εμπιστευτικά στο Ξωτικό, το οποίο δημιούργησε ένα παιχνίδι με βάση το περιστατικό - το οποίο, ωστόσο, απαγορέψαμε χωρίς κανένα δισταγμό. Πετάνε βότσαλα τώρα, σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες, και μιλούν έντονα. «Η Αμμάλ μου είπε ότι όλοι οι άνθρωποι στην Αγγλία είναι λευκοί, και την ρώτησα τι έκαναν χωρίς υπηρέτες, και είπε ότι είχαν λευκούς υπηρέτες, λευκούς υπηρέτες !!» και η σημείωση του θαυμαστικού είναι έντονη. Οι άλλοι ήταν εξίσου έκπληκτοι. Οι λευκοί άνθρωποι ως υπηρέτες! Οι δύο ιδέες συγκρούονται. Δεν
έχουν δει ποτέ έναν λευκό υπηρέτη. Σε όλη την εκτενή γνωριμία τους με τους λευκούς, έχουν δει μόνο ιεραπόστολους (που είναι πραγματικά υπηρέτες τους, αν και δεν το έχουν
συνειδητοποιήσει ακόμη), και περιστασιακά κυβερνητικούς αξιωματούχους, των οποίων η
κυριαρχία είναι πολύ πάρα πολύ έντονη. Άρα είναι μπερδεμένοι. Βγαίνουν όμως από τη δυσκολία· «στην αρχή της αρχής της Αγγλίας, μαύροι πρέπει να είχαν πάει να γίνουν οι υπηρέτες των λευκών και σταδιακά έγιναν λευκοί.» Ναι, αυτό θα ήταν, απλώς άνοιξαν.
Η συνομιλία ανεβαίνει ψηλότερα. «Ξέρετε τι είναι κεραυνός; Θα σας πω. Το παρακολούθησα ένα ολόκληρο βράδυ, και νομίζω ότι είναι λίγο φως του ουρανού που περνάει και

114
επιστρέφει ξανά.» Αυτό ακούγεται πιθανό, και προκαλείται μεγάλο ενδιαφέρον. Συζητούν το φύλλο αστραπής53 που παίζει στον ουρανό το βράδυ πριν
από τη βροχή. «Φυσικά δεν είναι πολύ φως του ουρανού, μόνο λίγο που βγαίνει και τρέχει εδώ για να
μας δείξει πώς είναι μέσα. Ένα βράδυ έκλεισα τα
μάτια μου, και έτρεχε μέσα και έξω, μέσα και έξω,
Ω τόσο γρήγορα! Ακόμα κι αν έκλεισα τα μάτια, το
Εικόνα 31φύλλο αστραπής
είδα να τρέχει μέσα στα μάτια μου.
«Σε δείρανε στο σχολείο σήμερα;»
«Όχι, όχι ακριβώς δεν με δείρανε», και ακολουθεί μια εξήγηση. «Στεκόμουν δίπλα σε ένα
πολύ άτακτο κοριτσάκι και ο δάσκαλος σκόπευε να τη δείρει, αλλά η βέργα έπεσε πάνω
μου κατά λάθος. Ήθελα να κλάψω, γιατί πονάει, αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν ανόητο να
κλαίω όταν με πληγώνει από λάθος. Έτσι δεν έκλαψα ούτε δάκρυ!»
Το Ξωτικό βρήκε ένα τέχνασμα για να ξεφύγει από τη τιμωρία (η οποία δεν είναι ποτέ πολύ
σοβαρή). «Βρήκα μόνη μου αυτή τη βέργα. Ήταν πεσμένη στο έδαφος στο συγκρότημα και
θα την πάρω στον δάσκαλο». Χορωδία του «Γιατί;» «Επειδή,» και το Ξωτικό έμοιαζε πραγματικό ξωτικό, «αν του το δώσω με τα χέρια μου, πώς θα με χτυπήσει στα χέρια μου; Η καρδιά του δεν θα είναι αρκετά σκληρή για να με χτυπήσει με τη βέργα που του έδωσα!» και η
μικρή κακοποιός αναζητά χειροκροτήματα. Χορωδία θαυμαστών: «Ω!»
Τότε ξεκινούν ξανά, το Ξωτικό ως συνήθως είναι ο επικεφαλής πληροφοριοδότης. «Ξέρω
κάτι!» Χορωδία, «Τι;» «Μια όμορφη κούκλα με περιμένει σε ένα κουτί, και θα την έχω στο
Ki-rismas!» «Τι είδους κούκλα;» είναι η ανυπόμονη ερώτηση. «Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ο
Θεός την έστειλε, φυσικά, έτσι νομίζω ότι πρέπει να είναι κάτι σαν ένας άγγελος.» Χορωδία,
χαρούμενη, «Αχ!» «Ναι, αν προήλθε από τον Θεό, τότε φυσικά προήλθε από τον ουρανό,
και ο παράδεισος είναι ο τόπος από τον οποίο προέρχονται όλοι οι άγγελοι, και είναι λευκοί
και λαμπεροί, έτσι νομίζω θα είναι λευκό και θα λάμπει σαν άγγελος.» Η εν λόγω κούκλα
είναι μια νέγρα με ένα μάλλινο κεφάλι και μια κόκκινη ριγέ ποδιά. Δεν με εντυπωσίασε ως
αγγελικό. Είναι ένα πείραμα σε κούκλες. Θα την «πάρει»; Το Ki-rismas ήρθε επιτέλους, και η
ουράνια κούκλα με αυτό, αλλά δεν την «πήρε». Τα δάκρυα ήταν δυστυχισμένα και οι λυγμοί, και ο πικρότερος θρήνος ήταν: «Νόμιζα ότι ο Θεός θα μου έστειλε μια καλύτερη κούκλα!» Το αλλάξαμε για μια «καλύτερη κούκλα», γιατί το φτωχό το Ξωτικό δεν ήταν κακό,
μόνο έσπασε η καρδιά της και η Αστέρω, που υποτίθεται ότι είναι πολύ μεγάλη για κούκλες, ικέτεψε για την περιφρονημένη μαύρη καλλονή· γιατί, όπως παρατήρησε με κακεντρέχεια το Ξωτικό καθώς αγκάλιασε τη λευκή κουκλίτσα της ικανοποιημένη, «Αυτό το
μαύρο πράγμα έχει ένα σγουρό κεφάλι, ακριβώς όπως η Αστέρω!»
Η συνήθεια της προσευχής για τα πάντα είναι χαρακτηριστικό του Ξωτικού, και περισσότερο από μια φορά η απαίδευτη μικρή της ψυχή έχει πένθος για τον περίεργο τρόπο που
έχουμε μερικές φορές απαντήσεις στις προσευχές. Μια μέρα ήρθε βιαστικά γεμάτη ενθουσιασμό. «Ω, μπορώ να πάω και να εξεταστώ; Η κυβερνητική Μισί Άμαλ πρόκειται να εξετάσει το σχολείο μας! Παρακαλώ άσε με να φύγω!» Η κυβερνητική Missie Ammal, μια σπουδαία διασημότητα που έρχεται μόνο μία φορά το χρόνο, έμενε μαζί μας και τη ρώτησα αν
το παιδί μπορεί να έχει τη χαρά να εξεταστεί, παρόλο που δεν είχε σχεδόν ένα χρόνο στο
σχολείο. Συμφώνησε, για χάρη της χαράς του μικρού - γιατί ένα ινδικό παιδί δεν του αρέσει
τίποτα καλύτερο από φασαρία οποιουδήποτε είδους - να την αφήσει να έρθει στην αίθουσα εξετάσεων και να την εξετάσει ανεπίσημα. Γνωρίζαμε ότι ήταν σίγουρη για ένα
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Φύλλο αστραπής (Sheet lightning), αστραπή που εμφανίζεται απλώς ως ένας γενικός φωτισμός σε
μια μεγάλη περιοχή, συνήθως γιατί η πορεία της αστραπής αποκρύπτεται από τα νέφη.
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πέρασμα. Μία ή δύο ώρες μετά, ένας ‘κατάσκοπος’ ήρθε για να μας πει τα απαίσια νέα. Το
Ξωτικό είχε αποτύχει, είχε αποτύχει εντελώς, και ήταν τόσο ντροπιασμένη που δεν θα επέστρεφε, «δεν θα επέστρεφε πια.» Πήγα για να τη βρω, και την βρήκα σωριασμένη και γεμάτη δάκρυα, έξω από το σχολείο. Την πήρα στην αγκαλιά μου και την έφερα σπίτι, και
προσπάθησα να την παρηγορήσω, αλλά ήταν συντριμμένη. «Ζήτησα από τον Θεό τόσο σοβαρά να με αφήσει να περάσω και δεν πέρασα! Και νόμιζα ότι είχε ακούσει,
αλλά τώρα ξέρω ότι δεν άκουσε καθόλου!»
Κι εγώ προβληματίστηκα, αν και για διαφορετικό λόγο. Ήξερα ότι θα έπρεπε να είχε περάσει εύκολα, και μπορούσα μόνο να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι ο άγριος ενθουσιασμός
της την έκανε νευρική, γιατί με πολλά δάκρυα μου είπε, «Δεν ήξερα ούτε μια απάντηση!
Ούτε μία!» Και πάλι επέστρεψε στον πρώτο και πιο έντονο, «Ω, νομίζω ότι ο Θεός άκουγε
όμως δεν άκουσε καθόλου!»
Τελικά κατάφερα να την ησυχάσω, και της εξήγησα με τη βοήθεια ενός ρουπία και ενός
anna, πως καμιά φορά ο Θεός μας δίνει κάτι καλύτερο από αυτό που ζητήσαμε· του ζητάμε
ένα anna, και εκείνος μας δίνει ένα ρουπία . Ένα ρουπία έχει anna. Άρχισε να ενδιαφέρεται:
«Τότε το να περάσω τις εξετάσεις ήταν το anna. Ποιο θα είναι το ρουπία;» Όπως θα έχετε
παρατηρήσει το Ξωτικό δεν ζυγίσει πολύ στη ζυγαριά της ταπεινοφροσύνης, και έτσι της
είπα ότι το ρουπία θα πρέπει να είναι η ταπεινοφροσύνη. Το σκέφτηκε για λίγο και μετά
γλιστρώντας στο γόνατο μου, γονάτισε και είπε, με τη πιο μεγάλη σοβαρότητα και σκοπό,
«Ω Θεέ! Δεν ήθελα αυτό το είδος της απάντησης, όμως τώρα τη θέλω. Δώσε μου το ρουπία
της ταπεινοφροσύνης,!» Μετά πηδώντας πάνω με μάτια γεμάτα πονηριά είπε, «Την άλλη
φορά που θα πέσω στην υπερηφάνεια, θα μου πεις, ‘Ω που είναι αυτό το ρουπία;'»
Όταν οι σχολικές εξετάσεις τελείωσαν και η Missie Ammal επέστρεψε για ξεκούραση, τη
ρώτησα για το Ξωτικό. «Πραγματικά τα πήγε πολύ άσχημα, δεν φάνηκε να γνωρίζει τίποτα
για τα θέματα της. Δεν έπρεπε να είχε μπει, το φτωχό πλασματάκι!» Ξαφνικά μου ήρθε να
ρωτήσω σε ποια τάξη είχε μπει. «Στην πρώτη», είπε η Μισί Άμαλ. «Αλλά είναι στα νήπια!»
Τότε καταλάβαμε. Το Ξωτικό ήταν στο σχολείο μόνο για λίγους μήνες, και μόλις είχε τελειώσει το βασικό βιβλίο για τα νήπια και είχε μετακινηθεί στην πρώτη τάξη μία ή δύο ημέρες
πριν, καθώς η δασκάλα ένιωθε ότι ήταν σε θέση να καλύψει το πρώτο μάθημα στους επόμενους έξι μήνες και να εξεταστεί το επόμενο έτος, δύο χρόνια εργασίας σε ένα. Αλλά δεν
είχε σκοπό να συμμετάσχει στην εξέταση της κυβέρνησης, η οποία απαιτεί κάποιο χρόνο
για να προετοιμαστεί· οπότε όταν, στη σύγχυση της τακτοποίησης των τάξεων, στάθηκε με
τους μικρούς της φίλους των δύο ημερών μόνο, το λάθος δεν παρατηρήθηκε. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι το φτωχό Ξωτικό απέτυχε! Εμείς ποτέ της είπαμε τον λόγο, για να μην αρχίσει να έχει νέες ερωτήσεις σχετικά με τους μυστηριώδεις τρόπους της Θείας Πρόνοιας στον
πολυάσχολο μικρό εγκέφαλό της· και μέχρι σήμερα, όταν προδίδεται στην υπερηφάνεια,
κουνάει το κεφάλι της σοβαρά στον εαυτό της και θυμάται τη ρουπία.
Τον τελευταίο καιρό μένει με τις Missie Ammals, «τους πολύ ιδιαίτερους φίλους μου», όπως τους αποκαλεί, στην έδρα της ιεραποστολής C.E.Z., στην Palamcottah. Επέστρεψε σε
μας με πολλά πράγματα και σκέφτηκε μια νέα ιδέα. «Δεν πρόκειται να ξοδεύω το χαρτζιλίκι
μου σε ματαιοδοξίες. Θα τα αποθηκεύσω όλα, και θα αγοράσω μια Αγία Γραφή με φωτισμό
Gee» Αυτός ο επιχρυσωμένος θησαυρός είναι μια γόνιμη πηγή συνομιλίας. Θα χρειαστούν
περίπου έξι χρόνια με το ρυθμό ένα φαρδίνι54 την εβδομάδα για να εξοικονομήσει αρκετά
χρήματα για να αγοράσει ακριβώς αυτό που επιθυμεί. «Δεν θέλω μια κοινή Βίβλο. Πρέπει
να είναι φωτισμένο με gee, με λαμπερό gee-lit όλα τα φύλλα στο εξωτερικό και το όνομα
και στο πίσω μέρος όλα φωτισμένα. Αυτό είναι το είδος της Βίβλου που θέλω!» Ακριβώς
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όπως το έγραψα, έτρεξε και έριξε τρία μισά anna σε μικρά ψιλά στο τραπέζι. «Αυτό έχω
μόνο, και είναι εξοικονόμηση έξι εβδομάδων. Έξι χρόνια είναι πολύ, πολύς καιρός!» Μου
είπε εμπιστευτικά ότι βρήκε «ότι η σάρκα μου ήθελε να την πείσει»
Να ξοδέψει αυτά τα τρία μισά anna σε κέικ. «Είναι η σάρκα, έτσι δεν είναι, αυτό το συναίσθημα που μπαίνει μέσα, και που λέει ‘γλυκά και κέικ! Γλυκά και κέικ!’ με πολύ δυνατή
φωνή; Το άκουσα για λίγο και μετά ήθελα αυτά τα γλυκά και κέικ!
Έτσι είπα στον εαυτό μου: Αν τα αγοράσω, όλα θα εξαφανιστούν σε μια ώρα, αλλά αν αγοράσω αυτήν την Αγία Γραφή, θα διαρκέσει χρόνια και χρόνια. Γι' αυτό δεν θα άκουγα πια τη
σάρκα μου.» Τότε ξαφνικά σκέφτηκε μια σκέψη και πρόσθεσε εντυπωσιακά, «Αλλά όταν
μου δίνετε γλυκά και κέικ, αυτό είναι διαφορετικό· το συναίσθημα που τους αρέσει δεν είναι ‘σάρκα’ τότε. Είναι μόνο ‘σάρκα’ όταν μπαίνω στον πειρασμό να ξοδέψω τα χρήματα της Αγίας Γραφής με τα Gee.»
Αυτό ήταν ένα σημείο που ήθελα να καταλάβει. Τα γλυκά και
τα κέικ δεν πρέπει να συγχέονται με τη «σάρκα», εκτός από
την περίπτωση που μια Αγία Γραφή με φωτισμένο το Gee.
Φαινόταν ανακουφισμένη όταν συμφώνησα μαζί της ότι τέτοια πράγματα ίσως μερικές φορές να τα απολαμβάνουμε αθώα, και με μια ξαφνική και μάλλον εκπληκτική αλλαγή του
θέματος ρώτησε: «Δεν έχουν ποτέ διακοπές στην κόλαση;»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: Θεοποιημένοι Διάβολοι
«Μετά από αυτούς που θυσιάζουν, αυτές (οι γυναίκες του ναού) είναι τα πιο σημαντικά
πρόσωπα στο ναό. Το ότι ένας ναός που έχει σκοπό του να είναι τόπος λατρείας, και εκεί
πηγαίνουν εκατοντάδες άντρες και γυναίκες με απλές καρδιές, και αυτός ο ναός μολύνεται
τόσο πολύ, ώστε στο όνομα της ίδιας αυτής της θρησκεία, είναι κάτι που ξεπερνάει την πίστη μας· και το ότι τα αγόρια των Ινδών, θα πρέπει να μεγαλώσουν και να γίνουν άντρες,
συνηθισμένοι να βλέπουν αυτήν την ανηθικότητα που την προστατεύουν οι ναοί με ένα θεϊκό μανδύα, κάνει τις καρδιές μας να αρρωσταίνουν και να λιποθυμούν.»
Mrs. Fuller, India.
ΝΑ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΤΕ για τον τίτλο αυτού του κεφαλαίου. Δεν μπορώ να γράψω κάποιον
άλλο. Καμιά φορά τα φαρδιά και λεία επίπεδα της ζωής διασχίζονται από μια οδοντωτή
ρωγμή με μαύρες άκρες, που σκίστηκε όπως φαίνεται, από την έκρηξη μιας πύρινης δύναμης από κάτω. Καμιά βρίσκουμε τον εαυτό μας να βρίσκεται ξαφνικά πάνω της· ανοίγει ακριβώς κάτω από τα πόδια μας.
Σήμερα ήρθανε να μας δούνε δύο κορίτσια· αδελφές, όμως κουρδισμένες σε διαφορετική
κλίμακα. Η μια ήταν αρκετά συνηθισμένη, ένα λαμπρό κορίτσι με πολλά κοσμήματα και ένα
χαρούμενο, ικανοποιημένο πρόσωπο. Η άλλη είχε μια πιο λεπτή υφή· την κοιτούσες όπως
θα έβλεπες το εξώφυλλο ενός βιβλίου και αναρωτιέσαι τις περιέχει μέσα του. Και οι δύο ήταν παντρεμένες· ούτε η μία ούτε η άλλη είχαν παιδιά. Αυτή ήταν η μόνη στενοχώρια της
νεότερης, όμως φαινόταν ότι δεν τη βάρυνε πολύ.
Η μεγαλύτερη φαινόταν σαν να είχε ξεχάσει πώς να χαμογελά. Καμιά φορά, όταν γελούσε η
άλλη, τα μάτια της λάμπανε στιγμιαία, όμως η σκιά που είχαν βάθαινε σχεδόν σαν να μην
υπήρχε φως· τα μεγάλα μαλακά καστανά μάτια, ήταν γεμάτα με το χαζό βλέμμα που έχουν
τα ζώα όταν υποφέρουν.
Ήξερα την ιστορία της, και καταλάβαινα. Την είχαν αρραβωνιάσει όταν ήταν τεσσάρων χρονών σε ένα αγόρι που ήταν αρκετά μεγαλύτερο· ένα αξιαγάπητο αγόρι, λένε ότι ήταν γενναιόδωρος και ειλικρινής. Βέβαια και οι δύο ανήκαν στην ίδια Κάστα, τη Vellalar, και είχαν
μία πολύ καλή ανατροφή.
Στην Νότια Ινδία, καμιά σημαντική τελετή δε θεωρείται πλήρης χωρίς την παρουσία των «Υπηρετριών των θεών.» Αυτές είναι κορίτσια και γυναίκες που ανήκουν στο ναό (δηλαδή,
ανήκουν στους ιερείς του ναού), οι οποίες, επειδή δεν παντρεύονται, «εκτός με το θεό που
ποτέ δεν πεθαίνει,» δεν γίνονται ποτέ τους χήρες. Γι’ αυτό θεωρείται πολύ καλός οιωνός
αν είναι παρούσες σε αρραβώνες, γάμους, γιορτές όλων των ειδών ακόμη και σε κηδείες.
Αυτά γίνονται στους Vellalars όπου υπάρχει μία συγγένεια που είναι υπεράνω των λαϊκών
δεισιδαιμονιών, και η ανήθικη παρουσία αυτών των γυναικών δεν είχε επιτραπεί ούτε σε
αρραβώνες ούτε σε γάμους κάποιου παιδιού της οικογένειας. Και έτσι αυτό το αγόρι και το
κορίτσι μεγάλωσαν αμόλυντα όσο μπορούσαν αμόλυντοι να είναι οι Ινδουιστές. Γνώριζαν τι
συνέβαινε σε άλλα σπίτια, όμως η δική τους συγγένεια ήταν μεγάλη, και είχαν μια κοινωνία
μέσα σ’ αυτήν και δεν είχαν πολλές σχέσεις με άλλους.
Λίγο πριν από το γάμο του το αγόρι πήγε για λατρεία στο μεγάλο ναό κοντά στη θάλασσα.
Σ’ όλη του τη ζωή είχε ακούσει για την αγιότητα του ναού, και σαν μικρό παιδί είχε συχνά
πάει με τους γονείς του εκεί για προσκύνημα, αλλά τώρα πήγε για να λατρέψει. Πήρε την
προσφορά του και πήγε. Πήγε ξανά κα ξανά. Αυτά που είδε εκεί ήταν θρησκεία, και αυτά
που έκανε εκεί ήταν θρησκευτικά. Μπορούσε να υπάρχει κάτι το κακό σ’ αυτά;
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Ήταν παντρεμένος· η νεαρή του γυναίκα πήγαινε μαζί του με εμπιστοσύνη. Ήξευρε περισσότερα για αυτόν από ότι οι πιο πολλές νύφες στην Ινδία για τους άντρες τους. Είχε ακούσει
ότι είχε αγάπη, και σκέφτηκε ότι θα ήταν καλός μ’ αυτήν.
Πέρασαν ένα ή δύο χρόνια, και το παιδικό της πρόσωπο απέκτησε ένα βλέμμα που ακόμη
και ένας που δεν πρόσεχε μπορούσε να το καταλάβει, όμως ποτέ δε μιλούσε για να δώσει
μια εικασία για αυτό. Πήγε να μείνει στο σπίτι του πατέρα της για λίγες εβδομάδες, και είδαν την αλλαγή, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει ούτε και σ’ αυτούς.
Μετά χειροτέρεψαν τα πράγματα. Το κορίτσι αδυνάτισε, και οι γείτονες μιλούσαν, και ο πατέρας άκουσε και κατάλαβε· και, για να γλυτώσει από το σκάνδαλο, τους πήρε μακριά από
την πόλη όπου ζούσαν, και προσπάθησε να κάνει τα πάντα για να τους δώσει μια καινούργια αρχή σε ένα μέρος όπου δεν τους γνώριζαν. Όμως το φίδι αυτής της θεοποιημένης αμαρτίας είχε τυλίξει το αγόρι, στο σώμα και στην ψυχή· και δεν μπορούσε να ξεφύγει από
αυτό.
Μετακόμισαν σε μια άλλη πόλη, αλλά αυτό τον ακολούθησε και εκεί, γιατί υπήρχε εκεί ένας ναός, και ένας ναός σημαίνει αυτό ακριβώς.
Μετά τον έπιασε ο διάβολος της σκληρότητας· άρχισε να πίνει, που ήταν κάτι ατιμωτικό για
την Κάστα του, και μετά κρατούσε τη μικρόσωμη του γυναίκα στο πάτωμα, της έχωνε ένα
ύφασμα στο στόμα, και την έδερνε, και την κλωτσούσε και την πατούσε, και έσκισε τα κοσμήματα από τα αυτιά της. Οι γείτονες το είδαν και μίλησαν.
Μετά αρνήθηκε να της δίνει χρήματα, και αυτή σιγά- σιγά άρχισε να λιμοκτονεί, ακόμη ήταν σιωπηλή, μέχρις ότου η πείνα της έσπασε την αποφασιστικότητα της και παρακάλεσε
τους γείτονες να της δώσουν ρύζι. Και αυτός έκανε ακόμη περισσότερα, όμως δεν μπορούμε να τα πούμε. Πόσο συχνά ένας σταματά να γράφει γράμματα στο σπίτι. Δεν μπορεί να
ειπωθεί ποτέ ολόκληρη η αλήθεια.
Αυτή ακόμη είναι ένα κορίτσι, τουλάχιστο στα χρόνια, όμως στα παθήματα, ω, πόσο γριά
έχει γίνει! Δε γνωρίζουμε ούτε τα μισά, γιατί ποτέ δε μιλά· παρ’ ό λα αυτά παραμένει πιστή
και ειλικρινής σ’ αυτόν. Γνωρίζουμε μόνο αυτά που γνωρίζουν οι γείτονες, και αυτά που
λένε τα σιωπηλά σκούρα μάτια της, και το μικρό αδύνατο πρόσωπο της και τα χέρια της.
Σήμερα ήταν πολύ κουρασμένη και άρρωστη, όμως δε θέλει να το παραδεχτεί, μικρή γενναία ψυχή! Μπορούσα να δω ότι την τυραννούσε μια νευραλγία στο κεφάλι, και όλα της τα
άκρα τρέμανε όταν σηκωνόταν όρθια· αυτό όμως που την έκανε τόσο παθητική για μένα
ήταν η σιωπή με την οποία τα άντεχε όλα αυτά. Την είχα ξαναδεί ακόμη μια φορά στο παρελθόν, όμως τώρα θα φύγει με τον σύζυγο της σε μια άλλη πόλη και ίσως να μην την ξαναδώ. Ήταν τόσο πολύ κουρασμένη που δεν μπορούσε να ακούσει πολλά, και γνωρίζει
τόσο λίγα πράγματα, όχι αρκετά ώστε να μπορέσει να αναπαυθεί πάνω τους η ψυχή της.
Δεν μπορεί να διαβάζει, έτσι είναι άχρηστο να της γράφω γράμματα. Θα φύγει μακριά μας
και δεν θα μπορούμε να την πλησιάσουμε, αλλά δόξα στο Θεό, Αυτός μπορεί.
Τους παρατηρούσαμε καθώς φεύγανε με τη βοδάμαξα τους και ένας υπηρέτης περπατούσε
από πίσω. Το μικρό χλωμό πρόσωπο της μεγαλύτερης κοπέλας φαινόταν μέσα από την ανοιχτή άκρη του αμαξιού· μας χαιρέτησε με ένα σαλάμ καθώς φεύγανε μακριά. Ένα τόσο
γλυκό πρόσωπο με μια σιωπηλή δύναμη, τόσο θαυμαστά ευγενική, όμως τόσο δυνατή, δυνατή για να αντέχει να υποφέρει.
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Αναρωτιέστε που ονομάζω αυτό το πράγμα ένα κοίταγμα βαθιά μέσα στην κόλαση; Αναρωτιέστε γιατί νιώθουμε ένα κάψιμο για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο όνομα του
Θεού; Γιατί σκέφτονται ότι ο θεός τους είναι ο Θεός. Στο δικό Του Όνομα χτίζονται οι ναοί,
προικίζονται, και τους προμηθεύουν με «υπηρέτριες» για να κάνουν το έργο του διαβόλου.
Ναι, η αμαρτία έχει θεοποιηθεί εδώ.
Και η ύψιστη ντροπή είναι ότι μερικοί Άγγλοι υποστηρίζουν και υιοθετούν αυτή την ανομία.
Παρακολουθούν ψυχαγωγίες στις οποίες αυτά τα κορίτσια συμμετέχουν για να τραγουδήσουν να χορέψουν, και δε βλέπουν τίποτε το ατιμωτικό σ’ αυτά. Πολύ πρόσφατα, το 1893,
οι Ινδοί Κοινωνικοί Μεταρρυθμιστές αυτής της περιοχής (προεδρίας), ζήτησαν από δύο επισήμους Άγγλους να καταδικάσουν «αυτές τις βλαβερές πρακτικές» (την ύπαρξη δούλων
των θεών) «με το να αρνηθούν να παρίστανται σε οποιαδήποτε ψυχαγωγία στην οποία
τους προσκαλούσαν,» αυτοί οι διακεκριμένοι άνδρες, εκπρόσωποι της Βασίλισσας μας, αρνήθηκαν να κάνουν οτιδήποτε για αυτό το θέμα. Σίγουρα αυτό είναι μια κατάχρηση της θέσης μας ως κυβερνήτες της Ινδίας.
Υπάρχουν τόσες πολλές ανάγκες παντού, που δύσκολα μπορώ να μιλήσω για τις δικές μας,
αλλά χρειάζεται κάποιος να εργαστεί ανάμεσα στις γυναίκες και τα κορίτσια των ναών. Σχεδόν τίποτε δε γίνεται για αυτές· γιατί είναι αδύνατο για μας να εργαστούμε ανάμεσα σ’ αυτές και με άλλους ανθρώπους ταυτόχρονα. Το πιο κοντινό ίδρυμα στο οποίο μπορούμε να
στείλουμε μια τέτοια γυναίκα είναι τετρακόσια μίλια μακριά. Χρειάζεται κάποια-κάποιος,
αρκετά μεγάλος για να έχει εμπειρία σε τέτοιου είδος έργο, αλλά αρκετά νέος για να μπορέσει να μάθει τη γλώσσα.
Πολλές από αυτές τις Σκλάβες των θεών αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν με κάποιον άλλο
τρόπο, όταν ήταν μικρά και αθώα κορίτσια, και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για
τη φοβερή ζωή στην οποία είναι καταδικασμένα από το νόμο της Ινδουιστικής θρησκείας.
Πολλές από αυτές έχουν σκληρύνει τόσο πολύ που δεν έχουν καμιά άλλη επιθυμία από του
να μείνουν όπως είναι· όμως καμιά φορά βλέπουμε το πρόσωπο ενός κοριτσιού που φαίνεται σαν να έχει επιθυμία, αν θα μπορούσε να έχει την ευκαιρία να γνωρίζει ότι υπάρχει κάτι
καλύτερο για αυτήν.
Μπορεί, άραγε από τις πολλές πιστές που υπάρχουν στην πατρίδα, να έχει ο Θεός μία, ή
καλύτερα δύο, που μπορούν να έρθουν μαζί Του σ’ αυτήν την περιοχή της Νότιας Ινδί για
να κάνουν αυτό που είναι πάντα ένα φοβερό έργο, μέσα από κάποια ρωγμή; Αν έρθει
αυτή, ή αν έρθουν περισσότερες, ας έρθουν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, βαπτισμένες με την αγάπη που αντέχει!
Αυτή είναι λοιπόν μια ματιά στον Ινδουισμό, αυτό το απαίσιο ασπρισμένο φέρετρο μέσα
στο οποίο υπάρχουν τα κόκκαλα των νεκρών.
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Κεφάλαιο 22: Πίσω από την πόρτα
«Όταν είναι γνωστό ότι κάποιο πρόσωπο σκέφτεται μια νέα Θρησκεία, όλοι του οι συγγενείς και φίλοι ξεσηκώνονται μαζικά· έτσι ώστε να κάνεις ένα νέο προσήλυτο είναι σαν να
βγάζεις το μάτι και το δόντι από μια ζωντανή τίγρη."
Adoniram Judson55, Βιρμανία.
ΚΑΘΕ ιεραπόστολος που έχει απελπιστεί στο ψάξιμο μιας ζωντανής εικόνας για να δείξει
ποιο είναι στην πραγματικότητα το έργο ανάμεσα στους Μουσουλμάνους και τους Ινδουιστές που ανήκουν σε Κάστα θα εκτιμήσει αυτή την παρομοίωση. Μετά την επιστροφή μας
από το Ντοναβούρ, βρήκαμε ότι τα χωριά που ήταν κλειστά για μας στην ανατολική ύπαιθρο, είχαν ανοίξει ξανά, και οι άνθρωποι είχαν τη διάθεση να μας επιτρέψουν να διδάξουμε τα κορίτσια και τις γυναίκες. Αυτό κράτησε για τρεις μήνες, και τότε τρία αγόρια, που ανήκαν σε τρεις διαφορετικές Κάστες, έγιναν γνωστό ότι άρχισαν να ερωτούν. Αμέσως τα νέα
εξαπλώθηκαν σε όλα τα χωριά. Μάταια τους είπαμε ότι εμείς (γυναίκες στο έργο του
Θεού) ποτέ δεν είχαμε δει τα αγόρια, δεν τα είχαμε επηρεάσει καθόλου· οι άνθρωποι έμειναν σταθεροί σ’ αυτό, είτε είμαστε προσωπικά υπεύθυνες είτε όχι, το βιβλίο που διδάσκαμε στα κορίτσια ήταν το ίδιο που διάβασαν τα αγόρια (ένα αναμφισβήτητο γεγονός)·
αυτό το δηλητήριο μπήκε μέσα στα μάτια, ανέβηκε στον εγκέφαλο, κατέβηκε στην καρδιά,
και τράβηξε τον αναγνώστη από την Κάστα του· και έτσι δεν θα μας ανεχόντουσαν πια
στους δρόμους και στα σπίτια, και έτσι μας διώξανε.
Σε ένα χωριό όπου ζουν πολλοί από τους συγγενείς ενός από αυτά τα τρία παιδιά, η τίγρη
γρύλισε δυνατά. Ένας εξαγριωμένος παλιός κυνηγός μας ονόμασε «Άρπαγες Παιδιών και
έμποροι σκόνης» και λευκά φίδια του είδους κόμπρα, και ένα συγκεκριμένο γένος σαύρας,
το οποίο όταν το πατάμε, απλώς στριφογυρίζει και δεν μπορεί να πειστεί να πεθάνει (αυτό
το εφάρμοσαν για την επιμονή μας στο κακό), και πολλά άλλα πράγματα. Οι γυναίκες στεκόντουσαν στο δρόμο σε προκλητικές ομάδες και δεν θα μας άφηναν αρκετά κοντά για να
δώσουμε εξηγήσει. Οι άντρες κάθισαν στα μπροστινά μέρη της βεράντας και χαμογέλασαν,
πολύ ανώτεροι από τις παιδικές ανοησίες που έλεγαν οι γυναίκες, αλλά δεν παρενέβηκαν.
Χωριά όπως αυτό—και η Παλιά Ινδία είναι φτιαγμένη από τέτοια χωριά—είναι πολύ απομακρυσμένα από την επιρροή μερικών φωτισμένων κέντρων που υπάρχουν. Για αυτά το
Μαντράς είναι μόνο ένα όνομα, που απέχει τετρακόσια περίπου μίλια, ένα μέρος όπου οι
ιδέες της κάστας είναι πολύ χαλαρές, όπου οι άνθρωποι είναι ανακατεμένοι και μπερδεμένοι με πολύ άσχημο τρόπο. Η Εκπαίδευση ή «μόρφωση,» όπως την ονομάζουν, είναι πολύ
καλή για αγόρια που θέλουν να ανέβουν και να κερδίζουν χρήματα κα να πλουτίζουν. Όμως
τι μπορεί να χρησιμεύσει για τα κορίτσια, υπάρχει κάποια χρήση του; Θα περάσουν τις εξετάσεις για να πιάσουν δουλειά στην Κυβέρνηση; Αν απαντούσες σ’ αυτή την ερώτηση θα
τους προκαλούσες αηδία. Μετά υπάρχει ένα κρυφό συναίσθημα σ’ αυτές τις παλιές οικογένειες Κάστας, είναι υποτιμητικό, για τις γυναίκες τους να γνωρίζουν πάρα πολλά. Μπορεί
να είναι κάτι πολύ καλό για αυτές που δεν μπορούν να προσποιηθούν κάποιο μεγαλείο,
μπορεί να χρειάζονται κάποια σκάλα για να ανέβουν στην κοινωνική κλίμακα, όμως εμείς
που είμαστε ήδη στην κορυφή, τι την χρειαζόμαστε; «Δεν έχουν τα κορίτσια μας ήδη την
Κάστα τους;» Αυτό το συναίσθημα σβήνει στις πόλεις, όμως στα χωριά κρατά πολύ περισσότερο.
Σ’ αυτό το χωριό ιδιαίτερα είχαμε κάποια μικρά κορίτσια που έδειχναν πάρα πολύ ενδιαφέρον, και μας ήταν δύσκολο να φύγουμε, και να αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο στο διάβολο
Adoniram Judson, Jr. ήταν ένας Αμερικάνος «Κοινοτιστής Congregationalist» και αργότερα Βαπτιστής ιεραπόστολος που υπηρέτησε στη Βιρμανία για σχεδόν σαράντα χρόνια. Σε ηλικία 25 ετών, ο Adoniram Judson απεστάλη από τη Βόρειο Αμερική για να κηρύξει στη Βιρμανία. Η ιεραποστολή του και το έργο του με τον Luther
Rice οδήγησε στην ίδρυση της πρώτης Βαπτιστικής ένωσης για υποστήριξη ιεραποστόλων.
55
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ως τον αδιαμφισβήτητο νικητή, και έστειλα μια από τις συνεργάτιδες μας να ξαναπροσπαθήσει, αυτή είναι μια θαρραλέα μικρόσωμη γυναίκα, όμως και αυτή χρειάστηκε να ‘σαλπίσει’ υποχώρηση. Δε θέλουν καμιά από εμάς.

Εικόνα 32Μου πήρε τόσο πολύ χρόνο να μάθω να ζωγραφίζω ωραία", είπε η Νίκη όταν είδε αυτή τη φωτογραφία. «Συνήθιζα να πηγαίνω στην οδό των Βραχμάνων κάθε πρωί και να το εξασκούμαι εκεί. Σχεδιάζεται ένα σχέδιο με ένα κομμάτι κιμωλίας στο έδαφος μπροστά από κάθε σπίτι κάθε πρωί κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου
και του Ιανουαρίου, στη μνήμη μιας θεάς που συνήθιζε να διασκεδάζει σχεδιάζοντας αυτά τα μοτίβα και φυτεύοντας λουλούδια σε αυτά. Όλα τα είδη γεωμετρικών σχεδίων σχεδιάζονται από τις γυναίκες και τα παιδιά, και το
κανονικό πρωινό σχέδιο είναι μέρος της εργασίας της ημέρας

Πήγαμε εκείνη την ημέρα σε ένα χωριό που μας άκουσαν πολύ καλά την περασμένη εβδομάδα. Δεν είχαν χρόνο, ήταν μια πολυάσχολη περίοδος. Μετά σε μια πόλη, πιο μακριά, δεν
ήταν καθόλου πρακτικό. Έτσι πήγαμε στον παλιό μας φίλο τον αγαπητό γέρο Ευαγγελιστή
που έμενε εκεί, ένα τυφλό γέρο. Αυτός και η σύζυγος του είναι τα φώτα σ’ αυτή τη σκοτεινή
πόλη. Ήταν τόσο ανανεωτικό να περάσουμε μισή ώρα με αυτούς τους γνήσιους γέρους Χριστιανούς μετά την διελκυστίνδα με τους ειδωλολάτρες· δεν έχουν ιδέα ότι σε βοηθάνε, όμως ναι, σε βοηθάνε, και γυρνάς στο σπίτι ακόμη πιο ευτυχισμένος γιατί τους είδες.
Καθώς πήγαμε στο σπίτι σχεδόν μας επιτέθηκε ένας συρφετός. Στις παλιές μέρες οι επιθέσεις αυτές ήταν ένα συνηθισμένο συμβάν. Είναι μια άγρια πόλη με αγορά, και οι άνθρωποι
της, μετά που είχαμε μερικούς προσήλυτους, συνήθιζαν να σφυρίζουν αποδοκιμαστικά
στους δρόμους, να μας ρίχνουν χούφτες από άμμο πάνω μας, και να μας ρίχνουν στα κεφάλια μας στάχτη. Θεωρητικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, αλλά στην πράξη όχι. Τα ουρλιαχτά του πλήθους, κυρίως από άνδρες, δεν είναι καθόλου ευγενικά, τα γαυγίσματα των σκύλων, που τα διεγείρουν οι παρευρισκόμενοι που τους αρέσει όλο αυτό· η κάψα του ήλιου
που σε αρρωσταίνει και η εκτυφλωτική λάμψη από τα σπίτια, η σκόνη που σε τυφλώνει στα
μάτια σου, και το περίεργο αίσθημα της στάχτης που κατεβαίνει στο λαιμό σου· και πάνω
απ’ όλα ότι αυτό το είδος δεν είναι μια καλή συμπεριφορά—γιατί δεν είναι διωγμός (τίποτε
το τόσο ηρωικό), και δε θα καταλήξει σε μαρτύριο (δεν περιμένουμε τέτοια τιμή) —όλη
αυτή η οχλαγωγία, και όλα αυτά τα συναισθήματα, το ένα πάνω από το άλλο, συνδυάζονται για να κάνουν αυτή την οχλοκρατία λιγότερο ενδιαφέρουσα από ότι θα περιμέναμε.
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Προσπαθείς να μείνεις σταθερή, να κοιτάζεις να κάνεις υπομονή και να δείξεις μια καλή
φύση και να έχεις τη χάρη, και προσεύχεσαι να μην αρρωστήσεις αύριο με πυρετό—γιατί ο
πυρετός βρίσκει τον τρόπο να σταματήσει το έργο—και βγαίνεις απ’ όλα αυτά όσο το δυνατό πιο γρήγορα, χωρίς όμως να δείχνεις ότι βιάζεσαι. Και τότε, αν και πολύ λίγο το γνωρίζουν, προχωράς και παίρνεις ένα νέο βάπτισμα αγάπης για όλους τους.
Πόσο ευχάριστο θα ήταν να περάσει κανείς μέσα από όλες αυτές τις μη ρομαντικές μικρότητες κάθε ώρα της ημέρας, αν στο τέλος θα μπορούσες να μιλήσεις στις καρδιές και στα
σπίτια των ανθρώπων. Όμως ακριβώς τώρα, λυπούμαστε ότι δεν μπορούμε. Γνωρίζουμε
αρκετούς που μας θέλουν, και όμως είμαστε αποκλεισμένες απ’ αυτούς. Μία είναι μια παντρεμένη νέα, που μας είδε κοντά στην όχθη, και μας ζήτησε να πάμε και να τη διδάξουμε.
Επειδή το έκανε αυτό τη δείρανε δημοσίως εκείνο το απόγευμα στον ανοιχτό δρόμο, από
έναν άνδρα, μπροστά σε άλλους άνδρες· έτσι επειδή φοβόμαστε για το τι θα της κάνουν,
δεν τολμάμε να πλησιάσουμε κοντά στο σπίτι της. Μια άλλη είναι μια χήρα που ξόδεψε όλη
της την περιουσία για να χτίσει έναν ξενώνα για τους Βραχμάνους, αλλά αυτή δε βρήκε ανάπαυση. Μια φορά άκουσε, με τόσο ζωηρό ενδιαφέρον· αλλά δεν της επετράπη να ξανακούσει ξανά. Ω άγρια δαγκάνει η τίγρη!
Στη διπλανή πόρτα απ’ αυτήν είναι ένα παιδί για το οποίο προσευχηθήκαμε για τρία χρόνια. Ήταν ένα αξιαγάπητο, κοριτσάκι που κολλούσε πάνω σου, όταν την γνώρισα τη μικρή
Χρυσαφένια, με τα ζεστά μάτια. Την τελευταία μέρα που την είδα, έβαλε τις παλάμες της
στις δικές μου, χωρίς να νοιάζεται για τη μόλυνση· «Δεν είμαστε όλοι μια Κάστα;» είπε.
Τότε δεν ήξερα ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα την έβλεπα· την επόμενη φορά που
της μίλησα, θα έβλεπα μόνο τη σκιά της στο σκοτάδι· και ένας εύχεται να το ήξερα—πόσο
πολλά θα της έλεγα! Όμως το σπίτι τότε ήταν ανοιχτό, και όλα τα σπίτια ήταν ανοιχτά.
Μετά είχαμε το πρώτο κορίτσι που μεταστράφηκε στο Χριστό, μετά έδωσε τη μαρτυρία της
με θάρρος στο σπίτι της, και πήρε την απόφαση να είναι Χριστιανή. Οι άνθρωποι της Κάστας της, κάψανε το μικρό Ιεραποστολικό σχολείο—ένα σχολείο για αγόρια—και γράψανε
τα συναισθήματα τους στους καμένους τοίχους. Κάψανε το σπίτι της γυναίκας της Βίβλου
και ένα σχολείο δεκαέξη μίλια μακριά· και όλη αυτή η ύπαιθρος έκλεισε και το χωριό που
ήταν σ’ αυτή, σαν να είχανε όλα μια πόρτα, και ο διάβολος ήταν από πίσω της.
Όμως μερικά από τα κορίτσια πίσω από την πόρτα κατάφεραν να μας στείλουν μηνύματα.
Μια απ’ αυτές ήταν η Χρυσαφένια. Αυτή ήθελε τόσο πολύ να μας ξαναδεί, και μας παρακάλεσε να έρθουμε και να δοκιμάσουμε. Προσπαθήσαμε· συναντήσαμε τη μητέρα της απ’
έξω, και τη ρωτήσαμε αν μπορούσαμε να μπούμε. Αυτή είναι μια σκληρή ηλικιωμένη γυναίκα, με μάτια σαν μαύρο πάγο, που ήταν βαθιά μέσα στο κεφάλι της. Μας πάγωσε και
αρνήθηκε. Αργότερα μάθαμε ποια ήταν η τιμωρία του παιδιού. Την πήρανε κάτω στο νερό,
και την βάλανε μέσα. Στεκόταν τρέμοντας όντας το νερό μέχρι τη μέση, δεν ήξερε τι θα της
κάνουνε. Μετά της κράτησαν το κεφάλι κάτω απ’ το νερό μέχρις ότου έκανε σήμα ότι υποχωρεί. Την άφησαν, τρίψανε στάχτες στο φρύδι της, σημείο μετάνοιας, και την οδήγησαν
πίσω καθώς έκλαιγε μα αναφιλητά,—φτωχό μικρό κορίτσι. Δεν είναι φτιαγμένη για μάρτυρας· ήταν τόσο δυστυχισμένη. Για μερικούς μήνες δεν την είδαμε. Συνηθίζαμε να πηγαίνουμε στους διπλανούς γείτονες και τους πείσαμε να ψάλλουμε. Ψάλλαμε για τη Χρυσαφένια· και δεν ξέρουμε αν άκουσε. Ένα απόγευμα, καθώς δύο από μας πηγαίναμε στο σπίτι
αργά μετά τη δουλειά, μια γυναίκα πέρασε και μου είπε βιαστικά, «Έλα, έλα γρήγορα, και
μόνη. Σε ζητά η Χρυσαφένια! Έλα!» Την ακολούθησα στο σπίτι. «Είμαι η παντρεμένη αδελφή της Χρυσαφένιας,» μου εξήγησε. «Κάτσε έξω στη βεράντα κοντά στην πόρτα και περίμενε μέχρι να έρθει το παιδί.» Μετά μπήκε μέσα, και έκατσα ήσυχη και περίμενα. Αυτά
τα λεπτά ήταν σαν καρδιοχτύπια. Τι να συνέβη μέσα; Προφανώς η μητέρα έλειπε, γιατί σε
λίγο η πόρτα άνοιξε μαλακά, και μια σκιά βγήκε έξω, και κατάλαβα ότι θα πρέπει να ήταν η
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Χρυσαφένια. Έπεσε στα γόνατα της στη στενή βεράντα στην άλλη πλευρά της πόρτας και
σύρθηκε πιο μακριά, και τότε μπορούσα να διακρίνω μόνο μια σκούρα σιλουέτα στο σκοτάδι. Για ίσως πέντε λεπτά κανείς δεν ήρθε εκτός από την αδελφή, που στάθηκε στην πόρτα
και παρακολούθησε. Και για αυτά τα πέντε λεπτά ήταν ελεύθερο να μιλήσω τόσο ελεύθερα
όσο θα μπορούσα να μιλήσω σε ένα σχήμα που κανείς δεν μπορούσα να δει, και που δεν
έδειχνε κανένα σημάδι, και δεν μίλησε ούτε λέξη. Πέντε ολόκληρα λεπτά! Πώς εκτιμούσα
κάθε στιγμή! Τότε ένας άνδρας ήρθε και κάθισε στη βεράντα. Πρέπει να ήταν συγγενής,
γιατί δεν ήθελε να φύγει. Μακάρι να το έκανε. Ήταν αδύνατο να του μιλήσουμε μετά, χωρίς
να τον ενημερώσουμε ότι ήταν εκεί. οπότε κάποιος έπρεπε να του μιλήσει, αλλά γι' αυτήν,
και ακόμη και αυτό δεν μπορούσε να διαρκέσει πολύ. Το σούρουπο εδώ σύντομα είναι
σκοτεινό· έπρεπε να φύγουμε. Καθώς πήγαμε, κοιτάξαμε πίσω και τον είδα να διατηρεί την
ασυνείδητη φρουρά του πάνω από το παιδί στην κρυψώνα της.
Δεν υπάρχουν μυστικά στην Ινδία. Έγινε γνωστό ότι είχαμε πάει εκεί, και η αυστηρή ηλικιωμένη μητέρα γρονθοκόπησε το παιδί της· αλλά πως, ποτέ δε μάθαμε. Αν κάποιος μας κατηγόρησε γιατί πήγαμε, ας θυμηθούμε ότι ένα από τα μικρά του Χριστού ήταν διψασμένο, και
άνοιξε την παλάμη της για ένα ποτήρι με δροσερό νερό. Νομίζω ότι δε μπορούσαμε να αφήσουμε άδεια αυτή την παλάμη.
Μετά δεν ακούσαμε τίποτε για ένα χρόνο· τότε ένας ηλικιωμένος που είχαμε βοηθήσει, και
που έλπιζε ότι σκοπεύαμε να τον βοηθήσουμε περισσότερο, ήρθε να μας πει ότι σκόπευε
να ελευθερώσει τη Χρυσαφένια. Θα έπρεπε να γίνει μυστικά, και θα έπρεπε να γίνει εκείνη
τη νύχτα. Εμείς του είπαμε ότι δε θέλαμε να συμμετάσχουμε στο σχέδιο του, και του εξηγήσαμε το λόγο. Αυτός μας είπε «όμως, τι ανοησία είναι αυτή; Νόμιζα ότι εσείς οι Χριστιανοί
βοηθάτε τα φτωχά τα κορίτσια, και αυτή σίγουρα θέλει να έρθει. Μας είπε ότι η ηλικία της
είναι κατάλληλη. Τώρα είναι η ώρα. Αν περιμένετε ποτέ δε θα μπορέσετε να την πλησιάσετε.» Γνωρίζαμε ότι αυτό ήταν πολύ πιθανό· το να αρνηθούμε τη βοήθεια του ήταν σαν να
γυρνούσαμε το κλειδί και να κλειδώσουμε το σώμα της και τη ψυχή της στη φυλακή— μια
φοβερή σκέψη για μένα, καθώς θυμόμουν την Πολύτιμη. Όμως δεν υπήρχε τίποτε άλλο να
κάνουμε· και μετά όταν μάθαμε ποιος ήταν, και ποιοι ήταν οι πραγματικοί του σκοποί, είμασταν ευγνώμονες που το κάναμε. Μας κοίταξε περίεργα καθώς έφευγε, καθώς η δική
μας άποψη για τα πράγματα ήταν παράξενη· και μας παρακάλεσε ποτέ να μην πούμε λέξη
για αυτά που είπε. Ποτέ δεν είπαμε, αλλά κάτι διέρρευσε και αρρώστησε και ξαφνικά πέθανε. Το σώμα του το κάψανε σε δύο ώρες. Οι νεκροψίες είναι σπάνιες στην Ινδία.
Πέρασε ακόμη ένας χρόνος χωρίς να ακούμε τίποτε για τη Χρυσαφένια. Πόσες φορές δεν
κατεβήκαμε το δρόμο και κοιτάξαμε απέναντι στο σπίτι της, με την πόρτα της σχεδόν πάντα
κλειστή και την μητέρα της με το παγερό βλέμμα σε επιφυλακή. Την είδαμε να πηγαίνει
γύρω, όμως ποτέ μακριά από το σπίτι. Όταν την είδαμε τη χαιρετήσαμε με Σαλάμ· όμως
αυτή μας αγριοκοίταζε μουτρωμένη, και μας έστρεφε την πλάτη της. Μια φορά ολόκληρη η
οικογένεια πήγε σε ένα θρησκευτικό πανηγύρι· όμως το κορίτσι το είχαν καλά διπλαμπαρωμένο και την είχαν σε ένα καλυμμένο κάρο, και δεν την είδε κανείς, ούτε οι γείτονες της διπλανής πόρτας. Κάποιοι λέγανε ότι θα την παντρεύανε. Τα πιο πολλά κορίτσια της κάστας
της παντρεύονται πολύ πιο μικρές· αλλά προς δική μας ανακούφιση δεν μπόρεσε να γίνει,
και μία από μας την είδε για μια στιγμή, και φαινόταν ότι ενδιαφερόταν να ακούσει, αν και
ήταν τώρα πολύ φοβισμένη για να το δείξει.
Μετά ακούσαμε ένα ψίθυρο για ένα κορίτσι από το Χωριό της Λίμνης που την είδανε κάποιο Χριστιανοί κοντά σε ένα χωριό πέντε μίλια μακριά. Αυτοί οι Χριστιανοί είναι πολύ αφιερωμένοι και πολύ ενδιαφέρονται για προσήλυτους, και κατάφεραν να ανακαλύψουν
ότι το κορίτσι στο δάσος είχε κάποια σκέψη να είναι Χριστιανή, και το ότι ήταν εκεί είχε
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κάποια σύνδεση με αυτό, έτσι μας το είπαν αμέσως. Η περιγραφή ταίριαζε στη Χρυσαφένια. Όμως δεν μπορούσαμε να βρούμε στοιχεία ότι το κορίτσι μιας Κάστας είχε φανεί σε
ένα δάσος· ήταν γνωστό ότι την κρατούσαν απομονωμένη. Τελικά βρήκαμε την αλήθεια.
Είχε δείξει σημάδια ότι της παρέμενε μια αγάπη για το Χριστό, και η μητέρα της την πήγε σε
ένα διάσημο Βραχμάνο ασκητή που ζούσε σ’ αυτό το δάσος· και εκεί ζούσαν μαζί, μητέρα
και κόρη σε μια καλύβα κοντά στην καλύβα του ερημίτη, και για τρεις μέρες είχε αφιερώσει
τον εαυτό του για να την συγχύσει και να τη μπερδέψει, και τελικά τα κατάφερε, και ανέφερε ότι την έπεισε.
Τα ακούσαμε αυτά και λυπηθήκαμε, και αναρωτηθήκαμε πως έγινε αυτό. Ποτέ δεν ακούσαμε τα πάντα, όμως ακούσαμε για μια εξαπάτηση που της κάνανε, που χρησιμοποιούν συ-

Εικόνα 33Αυτή είναι η απτή πόρτα με ορείχαλκο έξω από την οποία στεκόμαστε τόσο συχνά το πέτρινο σκαλοπάτι και να χτυπήσει, και ακούμε φωνές μέσα μετά από την κλήση,
"Όλοι είναι έξω." Τα σήματα των χεριών είναι τα αποτυπώματα της Δύναμης που κρατούν
την πόρτα κλειστή. Μία φορά το χρόνο, κάθε πόρτα και το υπέρθυρο κάθε παραθύρου, και
μερικές φορές οι τοίχοι, επισημαίνονται έτσι. Εκείνο το βράδυ, λίγο πριν από το σκοτάδι, ο
θεός έρχεται γύρω, λένε, και ψάχνει το σημάδι του στην πόρτα και, βλέποντάς το, ευλογεί
όλους μέσα στο σπίτι. Εάν δεν υπάρχει σημάδι, αφήνει μια κατάρα. Αυτός είναι ο Νότος
του διαβόλου

χνά για την ανατολική φαντασία, που βρίσκει μια ικανοποίηση στο υπερφυσικό. Τίποτε δεν
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είναι τόσο πειστικό όσο ένα όραμα· έτσι είδε ένα όραμα, της είπαν ότι ήταν μια ενσάρκωση
του Σίβα με τη μορφή του Χριστού. Ο Σίβα και ο Χριστός, λοιπόν είναι ένα, όπως τη βεβαίωσαν πολλές φορές, ένα πρόσωπο με δύο ονόματα. Ο Ινδουισμός είναι γεμάτος με ενσαρκώσεις· και αυτό δεν είχε καμία δυσκολία. Σαν τον παλιό μοναχό, το μπερδεμένο παιδί κοίταξε
για ένα αποτύπωμα των καρφιών και της λόγχης. Ναι, εκεί ήταν, στα χέρια και στα πόδια
και στην πλευρά. Θα ήταν δύσκολο να μην εμπιστεύεται τη μητέρα της. Η Χρυσαφένια εμπιστευόταν τη δική της. «Άκουσε!» είπε η μητέρα, και όταν μίλησε το όραμα. «Αν αυτά
που λένε οι Χριστιανοί είναι αληθινά, θα επιστρέψουμε σε είκοσι-τέσσερις ημέρες· αν αυτά
που λένε οι Ινδουιστές είναι αλήθεια, δεν θα επιστρέψω.» Μετά ώρα με την ώρα σ’ αυτές
τις είκοσι-τέσσερις ημέρες ύφαναν τα δίχτυα τους γύρω της, δίχτυα πολύ πονηρά που
μπερδεύουν πιο έξυπνα μυαλά από το δικό της. Παρέδωσε τη θέληση της την εικοστή Πέμπτη ημέρα. Έτσι η μητέρα και ο Βραχμάνος κέρδισαν.
Αυτά τα γράμματα είναι γραμμένα, όπως γνωρίζετε, με συγκεκριμένο σκοπό. Προσπαθούμε
να σας δείξουμε τι συμβαίνει πίσω από την πόρτα, την ίδια την πόρτα της φωτογραφίας,
τον τύπο όλων των θυρών, που βλέποντας πίσω σας μπορεί να καταλάβει πόσο έντονα είναι τα δαγκώματα τίγρης.
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Κεφάλαιο 23: «Ο Παν, ο Παν είναι νεκρός»
«Αν υπάρχει ένα πράγμα που ανανεώνει την ψυχή μου περισσότερο από όλα τα άλλα, είναι
ότι θα δω τον Λυτρωτή να θριαμβεύει ένδοξα στο τέλος όλων των πραγμάτων»
Henry Martyn56, Βόρειος Ινδία.
«ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ μερικά πάνω σε μια γνωστή παράδοση, που αναφέρεται από τον Πλούταρχο, κατά την ώρα της Αγωνίας του Σωτήρα, η κραυγή ‘ Ο Μεγάλος Πάνας πέθανε’ πέρασε πάνω από τα κύματα και ακούστηκε από κάποιους ναυτικούς, και οι χρησμοί σταμάτησαν.» Έτσι γράφει η σημείωση κάτω από μια επικεφαλίδα σε ένα από τα ποιήματα της
Elizabeth Barrett Browning57. Αν κοιτάξουμε σε ένα λεξικό για την Κλασική Αρχαιότητα, βρίσκουμε το θρύλο. «Τον πίστεψε ο Αυτοκράτορας, και συμβουλεύτηκαν τους αστρολόγους,
αλλά δε μπόρεσαν να εξηγήσουν το νόημα της υπερφυσικής φωνής.» Ο Παν, και μαζί του
όλοι οι ψεύτικοι θεοί του αρχαίου κόσμου, πέθανε την ημέρα του θανάτου του Σωτήρα
μας,,—και αυτό σύμφωνα με το ποίημα—
«Θεοί , μάταια σας εξορκίζουμε
"Gods, we vainly do adjure you,—
Δε μας απαντάτε ούτε με φωνή ούτε με σημεία
Ye return nor voice nor sign!
Κανένας λατρευτής δε μπορεί να σας σας εξασφαλίζει Not a votary could secure you
Ούτε καν ένα τάφο για τη θειότητα σας·
Even a grave for your Divine;
Ούτε τάφο, για να δείξει μ’ αυτόν
Not a grave, to show thereby,
Ότι εδώ κείτονται αυτοί οι παλιοί γκρίζοι θεοί
Here these grey old gods do lie.
Ο Παν, ο Παν είναι νεκρός
Pan, Pan is dead."
Και όμως — είναι νεκρός; Πράγματι νεκρός;
And yet—is he dead? quite dead?
Είναι Νύχτα, χωρίς φεγγάρι και ζεστή. Έχουμε κατασκηνώσει στη δυτική όχθη και κοιμόμαστε. Ξαφνικά ακούγεται κάτι σαν έκρηξη ακριβώς έξω. Μετά άλλη μία και άλλη μία,— και
ένα μπαμ έκρηξης,—μετά ένα σ-σ-σφύριγμα, και εγώ βρίσκομαι έξω από το κρεβάτι, και
στέκομαι έξω στην άμμο· και για μια στιγμή είμαι σίγουρη ότι έπιασε φωτιά η τέντα της
κουζίνας. Μετά μου «έφεξε», με τον αργό τρόπο που σου «φέγγουν» τα πράγματα στα μεσάνυχτα: είναι πυροτεχνήματα που τα ανάψανε οι άνθρωποι που έχουν το πανηγύρι
τους—μόνο πυροτεχνήματα!
Όμως στέκομαι και κοιτάζω, και στο σκοτάδι το κάθε τι φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από ότι
είναι και πολύ πιο τρομερό. Μετά φαίνεται η λάμψη του νερού, που φωτίζεται από τις φωτιές που κρατάνε τα πλήθη στην ανατολική όχθη του ποταμού. Υπάρχουν δαυλοί που κουνιούνται χωρίς ρυθμό μέσα και έξω από τη μεγάλη μαύρη μάζα— μαύρη ακόμη και στη
μαυρίλα της νύχτας—εκεί που είναι οι άνθρωποι. Ξαφνικά εκρήγνυνται οι ρουκέτες και σσ-σ-σφυρίζουν μέσα στη νύχτα, και πέφτουν δίνοντας μια βροχή από χρώματα στις μαύρες

Henry Martyn (18 Φεβρουαριου 1781 – 16 Οκτώβριος1812) ήταν ένας αγγλικανός ιερέας και ιεραπόστολος
στους λαούς της Ινδίας και της Περσίας. Γεννημένος στο Truro της Κορνουάλης, σπούδασε στο Truro Grammar
School και στο St John's College, Cambridge.] Μια τυχαία συνάντηση με τον Charles Simeon τον οδήγησε να γίνει
ιεραπόστολος. Ορίστηκε ιερέας στην Εκκλησία της Αγγλίας και έγινε ιερέας της Βρετανικής Ανατολικής Ινδίας. Ο
Martyn έφτασε στην Ινδία τον Απρίλιο του 1806, όπου κήρυξε και ασχολήθηκε με τη μελέτη της γλωσσολογίας.
Μετέφρασε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη σε Ουρντού, Περσικά και Ιουδαιο-Περσικά. Μετέφρασε επίσης τους
Ψαλμούς στα Περσικά και το Βιβλίο της Κοινής Προσευχής στα Ουρντού. Από την Ινδία, ξεκίνησε για τις πόλεις Bushire, , Σιράζ, Ισφαχάν και Ταμπρίζ. Ο Μάρτυν έπαθε πυρετό και, παρόλο που η πανούκλα μαινόταν στο
Τοκάτ, αναγκάστηκε να σταματήσει εκεί, ανίκανος να συνεχίσει. Στις 16 Οκτωβρίου 1812 πέθανε. Τον θυμούνται
για το θάρρος, την ανιδιοτέλεια και τη θρησκευτική του αφοσίωση. Σε τμήματα της Αγγλικανικής Κοινωνίας
γιορτάζεται με μια ανάμνηση στις 19 Οκτωβρίου. Τα χαρτιά του Martyn και οι ιδιωτικές επιστολές κρατούνται
στο Cambridge Center for Christianity Worldwide στο Westminster College στο Cambridge της Αγγλίας.
56

Elizabeth Barrett Browning(6 Μαρτίου1806-26 Ιουνίου 1861) ήταν Αγγλίδα ποιήτρια της Βικτωριανής εποχής,
και έγινε δημοφιλής στη Βρετανία και ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ήταν η μεγαλύτερη από 12 παιδιά, η
Elizabeth Barrett άρχισε να γράφει ποιήματα από ένδεκα χρονών. Η συλλογή των ποιημάτων της από τη μητέρα
της αποτελεί τη μεγαλύτερη συλλογή ποιημάτων παιδικής ηλικίας στην Αγγλία.
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μάζες και στο νερό· και ακούγεται ο άγριος βρυχηθμός των πολλών φωνών, που ανακατεύεται με τα βελάσματα από πολλές κατσίκες. Στέκομαι και βλέπω, και καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Σκοτώνουν αυτές τις κατσίκες—τριάντα χιλιάδες—τώρα τις σκοτώνουν.
Είναι ο Παν νεκρός; . . .
Είναι τώρα πρωί, ο ήλιος χτυπά δυνατά και ακατάπαυστα, και δείχνει όλα όσα συμβαίνουν.
Διασχίζουμε την κοίτη του ποταμού με το κάρο μας. «Μη βλέπεις!» μου λέει η συνεργάτιδα
μου, και κοιτάζω προς την άλλη κατεύθυνση. Μετά χωριζόμαστε. Αυτή πηγαίνει μέσα στα
πλήθη στην κοίτη του ποταμού, όπου ο ήλιος είναι πιο καυτός και ο αέρας έχει την πιο
πολλή μόλυνση και οι εικόνες αριστερά και δεξιά είναι πολύ αηδιαστικές, και πηγαίνω
προς τα πάνω στην όχθη ανάμεσα στον κόσμο. Η κάθε μια μας έχει μαζί της μια αδελφή Ταμίλ, και πιο κάτω στο ποτάμι έχει πάει μια άλλη μικρή ομάδα από τρία άτομα. Στο σύνολο
είμαστε εφτά, προς δεκάδες χιλιάδες. Αλλά ελπίζουμε ότι περισσότερες θα έρθουν αργότερα.
Έχουμε κανονίσει να συναντηθούμε στο κάρο περίπου στις δέκα. Ο οδηγός του κάρου
κατευθύνθηκε προς ένα μεγάλο δέντρο Μπάνιαν κοντά στο ναό να προσπαθεί να φτάσει.
Παλεύει να περάσει μέσα από ένα κουβάρι από κάρα, και βρίσκει ένα κεκλιμένο έδαφος
για να σταθεί στην άκρη της σκιάς του δέντρου.
Μέχρι την όχθη σκοτώνουν και γδέρνουν τις αίγες τους. Κοιτάζετε δεξιά και βάζετε τα χέρια
σας πάνω από τα μάτια σας. Κοιτάζετε προς τα αριστερά και το κάνετε ξανά. Κοιτάζετε ευθεία μπροστά και βλέπετε ένα τεντωμένο δέρμα από ένα θύμα που κρέμεται από το κλαδί
ενός δέντρου. Από κάθε κρεμαστή ρίζα του υπέροχου δέντρου Μπάνιαν κρέμεται η φρίκη –
όλα ευτυχώς νεκρά, αλλά φρικτά ακόμα.
Σκεφτήκαμε ότι τελείωσε η σφαγή, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τολμήσουμε να έρθουμε· αλλά αυτοί που είναι απασχολημένοι είναι αυτοί που καθυστέρησαν να έρθουν. Κάποιος λέει στον εαυτό του ξανά και ξανά ότι ένα ακέφαλο πλάσμα δεν μπορεί να αισθανθεί,
αλλά μοιάζει σαν να ένιωσε. . σαν να συνεχίζει να κινείται. Κοιτάζουμε μακριά και συνεχίζουμε προσπαθώντας να βγούμε από αυτό, αλλά είναι τριάντα χιλιάδες κατσίκες! Χρειάζεται πολύς χρόνος για να βγούμε από αυτό.
Βλέπουμε ομάδες μικρών παιδιών να παρακολουθούν τη διαδικασία με χαρά. Δεν υπάρχει
σκόπιμη σκληρότητα, γιατί ο θεός δεν θα δεχτεί τη θυσία, εκτός εάν το κεφάλι κοπεί με ένα
μόνο χτύπημα- μια μεγάλη ανακούφιση για μένα. Αλλά είναι πιο αηδιαστικό και αποθαρρυντικό. Και να πιστεύουμε ότι αυτά τα παιδιά διδάσκονται να το συνδέουν με τη θρησκεία!
Μαζί μου είναι και μία που κάποτε το ευχαριστιόταν. Μου λέγει πως έστριβε τα κεφάλια
από τις κότες με τα ίδια της τα χέρια. Κοιτάζω τα όμορφα της καφέ χέρια, τόσο αξιαγάπητα
μικρά έρια, και σχεδόν δεν το πιστεύω. «Εσύ—εσύ κάνεις κάτι τέτοιο!» της λέγω. Και μου
λέει, «Ναι· όταν ερχόταν η ημέρα για να θυσιάσουμε στη θεότητα της οικογένειας, ο μικρός
μου αδελφός κρατούσε το κεφάλι της κατσίκας, ενώ ο πατέρας μου το έκοβε, και εγώ έστριβα τα κεφάλια από τις κότες. Ήταν η ευχαρίστηση μου!»
Ανεβαίνουμε την όχθη· και πάλι υπάρχουν πλήθη, και υπάρχουν οι σφαγμένες κατσίκες ή
αυτές που σφάζονται. Δεν μπορώ να ξεφύγω απ’ αυτές.
Επιτέλους φτάνουμε σε ένα δέντρο που έχει λίγο ελεύθερο χώρο, όμως δυστυχώς δεν έχει
φύλλα, αλίμονο! Στη μια πλευρά του σε ένα οικογενειακό πάρτι τρώνε χαρούμενα κάτω
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από μια σκιά με ψάθες. Λίγο πιο κάτω μερικοί Παρίας παζάρευαν μερικά λιγότερο ευγενικά
μέρη της οικονομίας της αίγας. Τα τύλιγαν με σπάγκους με φύλλα και τα δίπλωναν σε σίλει. Κοντά στα πόδια ένα αγοράκι παίζει με ένα κεφάλι. Καθόμαστε σε μια λωρίδα σκιάς
που έπεφτε από τον κορμό του δέντρου, και , ευγνώμονες για τόση σκιά, προσκαλούσαμε
τους περαστικούς να ακούσουν ενώ εμείς ψάλαμε. Μερικοί άκουγαν. Μια γριούλα που συνόδευε μια λαμπρή νεαρή παντρεμένη κοπέλα, την τράβηξε προς εμάς, και κάθεται. Ποτέ
δεν είχε ακούσει ούτε μια λέξη από τη διδασκαλία μας, ούτε και η κοπέλα. Μετά ήρθαν μερικά αγόρια, γεμάτα με αταξία και αστεία, μας έκαναν να φοβηθούμε ότι θα σταματήσουμε. Έτσι διαλέξαμε τον πιο άτακτο από όλους και του προτείναμε να κρατήσει την τάξη,
που το έκανε με μεγάλη προθυμία, και κουνούσε με πολύ έντονο τρόπο μια βέργα προς οποιονδήποτε φαινόταν ότι θα πείραζε την επιτυχία της συγκέντρωσης.
Η μικρή μου συνεργάτρια τους μιλά, όπως μπορεί μόνο μία που ήταν κάποτε εκεί που ήταν
αυτοί. Την ακούω, και μου αρέσει πολύ η ροή του λόγου της καθώς τους μιλά. «Δεν το κάνεις αυτό και αυτό;» λέει, αναφέροντας τα ίδια τα πράγματα που κάνουν· «και δεν το λέτε
έτσι;» Κοίταξαν, και τότε είπαν, «Ω, ήταν κάποτε μια από εμάς! Ποια είναι η κάστα της;
Πότε ήρθε; Πού είναι ο πατέρας και η μητέρα της; Ποιο είναι το χωριό της; Δεν είναι παντρεμένη; Γιατί δεν είναι; Και πού είναι τα κοσμήματά της;» Πάνω απ’ όλα, όλοι το ρωτούν
αμέσως, «ποια είναι η κάστα της;» Και τη μαντεύουν, και μάλλον μάντεψαν σωστά.
Δεν μπορείς να έχεις ιδέα, αν δεν έχεις δουλέψει ανάμεσά τους, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια γυναίκα να ακούει με πλήρη προσοχή για δέκα συνεχόμενα λεπτά. Αποσπάται εύκολα και σήμερα υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα για να αποσπάσουν την προσοχή, δεν
ακούνε πολύ καλά. Είναι επίσης κουρασμένοι, λένε· η άγρια, τραχιά νύχτα έχει κάνει τη
δουλειά της. Χθες ήταν διαφορετικά· είχαμε καλούς ακροατές.
Όντας γυναίκες, και μόνες μας μέσα σε ένα τέτοιο πλήθος ειδωλολατρών, δεν επιχειρούμε
μια υπαίθρια συνάθροιση, αλλά καθόμαστε ήσυχα όπου μπορούμε και μιλάμε με όποιον
μπορούμε να πείσουμε να καθίσει δίπλα μας. Οι Ινδουιστές είναι πιο ασφαλείς από τους
Μωαμεθανούς· είναι πολύ σπάνια αγενείς· αλλά σήμερα γνωρίζουμε αρκετά για το τι συμβαίνει για να μας κάνουν να μείνουμε μακριά από όλους τους άντρες, αν μπορούμε. Δεν θα
έλεγαν τίποτα για εμάς, αλλά θα μπορούσαν να πουν πολλά μεταξύ τους που είναι καλύτερα να μείνουν χωρίς να ειπωθούν.
Μέχρι τη στιγμή που μαζευτήκαμε, κάτσαμε και μετά έπρεπε να φύγουμε, σε τρεις ή τέσσερις από αυτές τις μικρές ομάδες, ήρθε η ώρα πρωινού και χρειαζόμαστε επειγόντως το
πρωινό μας. Έτσι, πιέζουμε μέσα από το πλήθος, βουτώντας κάτω από ψάθες και ανάμεσα
σε ανείπωτη βρωμιά, σωρούς δέρματος και στις δύο πλευρές, και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί
να υπάρχει κάτω από κάθε μικρό σωρό αθώας άμμου· γιατί οι άνθρωποι θάβουν τα υπολείμματα ελαφρά, ρίχνοντας μια χούφτα άμμο στα χειρότερα, και ο ήλιος κάνει την υπόλοιπη απολύμανση. Είναι μάλλον φρικτό.
Επιτέλους φτάνουμε στο κάρο μας, που είναι γερμένο στο πλάι στην όχθη, και περνάμε κάπως το πρωινό μας και ξεκουραζόμαστε για λίγα ευτυχισμένα λεπτά, σε θέσεις που δεν είναι καθόλου αναπαυτικές, πριν να βουτήξουμε ξανά στη θάλασσα του ήλιου της άμμου και
των ζώων και των ανθρώπων· και μετά χωρίζουμε, κανονίζοντας να συναντηθούμε όταν δεν
θα μπορούμε να συνεχίσουμε πια.
Είναι ο Παν νεκρός; . . .
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Είναι μεσημέρι, και έχει πιο πολύ ζέστη, πολύ περισσότερη ζέστη, πολύ περισσότερη από
ποτέ. Ω πως είναι οι άνθρωποι που έχουνε γίνει μια μεγάλη μάζα και σπρώχνει ο ένας τον
άλλο, και σκοτώνουν και τρώνε, και θάβουν τα υπολείμματα! Πως μπορεί να τους αρέσει
αυτό που κάνουν;
Βρίσκουμε το δρόμο μας πίσω στη λωρίδα της σκιάς. Τώρα η λωρίδα έχει στενέψει, γιατί ο
ήλιος είναι κατακόρυφα από πάνω μας, και η σκιά που έχουμε είναι από ένα μόνο κλαδί,
αντί για τη σκιά από τον κορμό που είναι πιο φαρδύς. Αλλά όση και να είναι, είμαστε χαρούμενες για αυτήν, και ξανά μαζευόμαστε σε μικρές ομάδες και ψάλλουμε.
Μερικά όμορφα κορίτσια περνούν κοντά μας, είναι τα μόνα κορίτσια που είδαμε. Μόνο μικρά παιδιά και παντρεμένες γυναίκες έρχονται εδώ· όχι καλά ανύπαντρα κορίτσια. Μια ομάδα είναι ντυμένη στα άσπρα, όμως οι πιο πολλές φοράνε ζωηρά κόκκινα και ροζ. Το κορίτσι με τα λευκά έχει κουρασμένο βλέμμα, ίσως οφείλεται στη δουλειά της νύχτας. Όμως οι
πιο πολλές από το «αδελφάτο» μένει σε εσωτερικούς χώρους· στο σούρουπο θα δούμε περισσότερες, σκορπισμένες ανάμεσα στους ανθρώπους, κάνοντας το φοβερό έργο του κυρίου τους. Αυτές περνάνε χωρίς να μιλάνε, και ανακατεύονται στο πλήθος.
Μετά από μια ώρα στη λωρίδα της σκιάς, ανεβαίνουμε σιγά-σιγά την όχθη, και βρίσκομε
τον εαυτό μας ανάμεσα στους αγγειοπλάστες, εκατοντάδες κι εκατοντάδες απ’ αυτούς.
Κάθε οικογένεια αγοράζει ένα δοχείο, ή ίσως δύο ή τρία διαφορετικού μεγέθους· έτσι οι
αγγειοπλάστες κάνουν σήμερα καλές δουλείες, και δεν έχουν ελεύθερη ώρα για να μας ακούσουν.
Τώρα είναι ακόμη πιο πολλή ζέστη, γιατί η άμμος καίει και οι χιλιάδες φωτιές ακτινοβολούν
κύματα θερμότητας μέσα στον αέρα, που ήδη έχει ζεσταθεί πολύ και είναι αποπνικτικός.
Σκεφτόμαστε τις συνεργάτριες μας κάτω στην κοίτη του ποταμού, όπου υπάρχουν πολλές
αναθυμιάσεις με μυρωδιές από το σφάξιμο των κατσικιών και του μαγειρέματος, που για
μένα προηγουμένως ήταν μια αφάνταστη σιχασιά.
Κοιτάζουμε προς τα κάτω και βλέπουμε μια συλλογή από σκέπες κάρων. Τα καλύμματα
από ψάθες από φύλλα χουρμαδιές είναι μαζεμένα πάνω σε κομμάτια πάνω στην άμμο, και
τα πλήθη που κινούνται είναι ανάμεσα τους. Δεν βλέπουμε τις άλλες. Αναρωτιόμαστε αν
το βρίσκουν τόσο δύσκολο όσο εμείς, να βρουν κάποιους που να είναι αρκετά ελεύθεροι
για να θελήσουν να τις ακούσουν; Επί τέλους φτάνουμε σε έναν πέτρινο διάδρομο που οδηγεί στο ναό. Και από τις δύο μεριές υπάρχουν γραμμές με περίπτερα, ανοιχτά από πάνω,
όμως έχουν σκιά, και παρακαλούμε μια φιλική πωλήτρια να μας επιτρέψει να συρθούμε
στη σκιά της. Αυτή μαγειρεύει κέικ στο έδαφος. Μας αφήνει να πάμε σε μια άδεια γωνιά,
που βλέπει προς τα πλήθη που περνάνε, και έρχονται ένας ή δύο, και μετά δύο ή τρεις, μέχρις ότου έχουμε μια μικρή ομάδα, που στέκονται καθώς περνάνε, και κάθονται στη σκιά
και ακούνε για λίγο. Μετά μια ηλικιωμένη κυρία, με έξυπνο γερασμένο πρόσωπο, αγοράζει
ένα τμήμα του Ευαγγελίου για μισή τιμή, και το διπλώνει προσεκτικά σε μια γωνία του σίλει
της. Δύο ή τρεις άλλοι αγοράζουν ευαγγέλια και θέλουν φυλλάδια. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος αρχίζει να γίνεται ανήσυχη για τον ανταγωνισμό των εμπορευμάτων. Ξοδέψαμε
τα φαρδίνια, δηλαδή τα κέρδη από τις πωλήσεις μας, για να αγοράσουμε τα κέικ της, και
μαλακώνει. Όμως μια νέα ατραξιόν στη γαλαρία που οδηγεί στο Ναό, σκόρπισε το μικρό
μας ακροατήριο, και μαζεύτηκαν γύρω της. Η ηλικιωμένη γυναίκα εξηγεί ότι το Ευαγγέλιο
που αγόρασε είναι για τον εγγονό της που είναι ένας λόγιος, μας λέγει ότι είναι πέντε χρονών, και πάει να δει το νέο θέαμα, και εμείς φεύγουμε μαζί της.
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Στο πρώτο παράπηγμα ανάμεσα στη διπλή κιονοστοιχία, στέκεται ένας
άνδρας σε μια μορφή, περιστρέφοντας πάνω από το κεφάλι του κάτι
σαν κρόταλο. Στο επόμενο κάποιος άλλος φωνάζει δυνατά για να τραβήξει την προσοχή στα ρολόγια του. Τα έχει τακτοποιήσει σε σειρές,
κανονικά «Εγγλέζικα» ρολόγια με μέλισσες, που κάνουν τικ-τακ, και όπως είπε ένα παιδάκι κάνουν σαν να είναι ζωντανά. Μετά είναι οι παράγκες με τα γλυκά, με τα ρούχα, με τις λάμπες, με τα φρούτα, με τα
βιβλία, με τα πήλινα δοχεία, με τα μπρούντζινα, με τα κοσμήματα, με τα καλάθια, με τα
κουζινικά, και βραχιόλια φορτωμένα πάνω σε καροτσάκια, και φάρμακα, και ψάθες, και
κουμπαράδες, και κάθε τι και τα πάντα και ότι να φανταστείς, μπορούσες να τα βρεις. Σε
κάθε παράγκα βρίσκεται ο ιδιοκτήτης. Καμιά φορά ένας, όπως τον ρολογά που προσπαθεί
να πουλήσει τα εμπορεύματα· πιο συχνά τεμπέληδες ανατολίτες. Που είτε πουλήσουν είτε
όχι, η μοίρα τους το αποφασίζει, εξίσου ικανοποιημένοι με όποια απόφαση έχει αυτή. Πως
καταφέρνουν να ζουν οι Ινδοί μαγαζάτορες μου προκαλεί απορία. Δε φαίνονται να κάνουν
τίποτε παρά μόνο να χαζεύουν.
Χωρίς να σταματούν, με ακατάστατο αλλά πολύ καλοσυνάτο τρόπο, ρεύματα από ανθρώπους ανεβαίνουν στο ναό, ή κατεβαίνον μετά που προσκύνησαν εκεί. Όλοι που κατεβαίνουν έχουν τα μέτωπα τους αλειμμένα με άσπρες στάχτες. Ακόμη κι εδώ υπάρχουν κατσίκες· τραβολογούν τα φτωχά ζώα, στα σκαλιά του βωμού, όπου τα αφιερώνουν στο θεό του
ναού. Μετά θα τραβολογήσουν τα απρόθυμα ζώα, γύρω από τους τοίχους του ναού και
μετά τα αποκεφαλίζουν.
Βλέπω ένα νήπιο που τραβά μια κατσίκα δεμένη στο λαιμό της. Η κατσίκα έχει κέρατα, και
περιμένω να τη δω ξαφνικά να γυρνά και να τρυπά το νήπιο με τα κέρατα της. Όμως ποτέ
δε φαίνεται να περνά κάτι τόσο επιθετικό από το μυαλό της κατσίκας. Όμως τραβά, αλλά
και το νήπιο τραβά, μέχρις ότου ένας ενήλικος έρχεται για να βοηθήσει το νήπιο, και τώρα
οι τρεις μαζί παλεύουν να ανέβουν στο βωμό.
Τώρα στεκόμαστε σε μια άδεια παράγκα, λίγο έξω από το συνωστισμό. Η γειτονική παράγκα έχει μια συλλογή από μικρά βιβλιαράκια Ταμίλ με θαυμάσια χρώματα, όπου κυριαρχούν το πορτοκαλί και το πράσινο. Υπάρχει ένα άδειο βαρέλι που το έχουν κυλίσει σε μια
γωνία, και καθόμαστε εκεί, και αρχίζουμε να διαβάζουμε από το δικό μας Βιβλίο. Αυτό προκαλεί μία εκτροπή από το ρεύμα, και εκεί βρίσκουμε μια ακόμη ευκαιρία. Όμως έχει αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία, και διψάσαμε τόσο πολύ, που ποθούμε να πιούμε λίγο νερό
με ινδοκάρυδο. Είναι πάντα ασφαλές να το πίνεις. Όμως δεν υπάρχει ινδοκάρυδο γιατί δεν
έχουμε χρήματα. Μετά έρχεται ένας άνθρωπος που πουλά ντόπιο βουτυρόγαλα, και παλεύει να προχωρήσει πιεσμένος, και καταλαβαίνει ότι από όλα τα πράγματα του κόσμου
που ποθούμε είναι να πιούμε βουτυρόγαλα. Ο άνθρωπος σταματά μπροστά στην παράγκα
μας, και μας σερβίρει ένα φλιτζάνι από το πολύτιμο υγρό, και βλέποντας τη δίψα στα μάτια
μας, μας παρακαλεί να πιούμε. Του εξηγούμε την αφραγκιά μας. «Αγόρασε τα βιβλία μας,
και θα αγοράσουμε το βουτυρόγαλα σου,» όμως δε θέλει τα βιβλία μας. Μετά ευχηθήκαμε
να μην είχαμε ξοδέψει τα φαρδίνια μας σε εκείνα τα απίθανα κέικ. Ο άνθρωπος με το βουτυρόγαλα μας προτείνει ότι θα μας εμπιστευτεί για τα χρήματα· είναι σίγουρος ότι θα μας
ξαναδεί. Είναι ένας καλόκαρδος άνθρωπος, όμως το χρέος είναι αμαρτία· δεν είναι πιθανόν
να τον ξαναδούμε. Ο άνθρωπος με το βουτυρόγαλα το σκέφτεται, είναι φτωχός, όμως εμείς
είμαστε διψασμένοι. Το να δώσει να πιούνε οι διψασμένοι είναι ένα καλό έργο. Τα καλά
έργα είναι χρήσιμα και σ’ αυτόν τον κόσμο και στον ερχόμενο. Μας δίνει ένα φλιτζάνι από
βουτυρόγαλα(είχε δώσει το πρώτο όταν του δείξαμε τα άδεια μας χέρια). Διστάζουμε· είναι
φτωχός, αλλά είμαστε τόσο διψασμένοι. Ο άνθρωπος στη διπλανή παράγκα διαβάζει τις
καρδιές μας, ρίχνει μισή πένα στον άνθρωπο με το βουτυρόγαλα. «Ορίστε!» μας λέγει,
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«πιείτε όσο μπορείτε!» και το πίνουμε. Είναι ένα κωμικό συναίσθημα, να μας βλέπει ένας
πωλητής μικρών βιβλίων Ταμίλ που έχουν αμφίβολη ποιότητα· αλλά περάσαμε το σημείο
όπου μπορούσαμε να κάνουμε διακρίσεις.
Ποτέ δεν ήπιαμε τόσο ωραίο βουτυρόγαλα· περνάμε μεταξύ μας τρία μπρούντζινα φλιτζάνια, και νιώθουμε ότι αξίζει να ζήσουμε ξανά τη ζωή. Δίνουμε στον καλό βιβλιοπώλη μπόλικα βιβλία για να καλύψουμε τη μισή του πένα, και για να μας ευχαριστήσει τα δέχεται·
αλλά καθώς δεν τα ζήτησε, χωρίς αμφιβολία το καλό έργο που έκανε δεν θα ελαττωθεί, και
φεύγουμε αφού γίναμε πολύ καλοί φίλοι.
Και τώρα το πλήθος που ανεβοκατεβαίνει στο ναό κάθε στιγμή γίνεται συνεχώς πιο πυκνό.
Εδώ μπορεί κανείς να δει κάθε δυνατή φάση αφιέρωσης, και κάθε πιθανό λατρευτή. Μερικοί δείχνουν σεβασμό, άλλοι είναι απρόσεκτοι, άλλοι δείχνουν να έχουν θαυμασμό, με διέγερση, αλλά οι πιο πολλοί είναι απόλυτα κούφιοι· και προχωρούν συνεχώς.
Αφήνω την αδελφή μου την Ταμίλ μαζί με δύο άλλες στο κάρο. Όμως η συντρόφισσα που
πρόκειται να συναντήσω σήμερα κάποια στιγμή δεν εμφανίστηκε. Έτσι φεύγω μόνη μου
για άλλη μια προσπάθεια, με τραβά το θέαμα αυτού του ρεύματος και αφήνω τον εαυτό
μου να παρασυρθεί απ’ αυτό, και έχω πιαστεί και παρασυρθεί—προς τα πάνω, μέχρις ότου
είμαι μέσα από τον τοίχο του ναού, σαν μια από το ρεύμα ανδρών και γυναικών που συρρέουν στο βωμό. Φτάνουμε τελικά εκεί. Είναι σκοτεινά· μπορώ να δω ένα σιδερένιο πλέγμα
τοποθετημένο στο σκοτάδι, με κάποιο φως κάπου πίσω, και εκεί, καθώς στέκομαι στα σκαλιά του θρόνου του Σατανά, έχω την ευκαιρία για ένα λεπτό να δώσω τη μαρτυρία για το
Χριστό. Οι άνθρωποι είναι με τα πρόσωπα τους στο χώμα και δείχνοντας συντριβή, εκείνο
το λεπτό ακούνε, απορώντας που ακούνε τέτοια φωνή εκεί· αλλά δεν έπρεπε να μείνω, και,
πριν να έχουν χρόνο να σκεφτούν τι να κάνουν μ’ αυτήν, πιάνομαι από ένα ρεύμα που πάει
προς τα δεξιά, και βρίσκομαι σε ένα πιο ήσυχο μέρος, ένα είδος στροβίλου στο άκρο της δίνης, όπου η λατρεία είναι λιγότερο έντονη, και όπου πολλές γυναίκες κάθονται και κουτσομπολεύουν.
Εκεί, καθώς κάθομαι στο έδαφος δίπλα σε έναν από τους μικρότερους βωμούς που είναι
σαν σμήνος γύρω από το μεγαλύτερο, έχω μια ευκαιρία που ποτέ δεν περίμενα να τη βρω·
γιατί οι γυναίκες και τα παιδιά έχουν τόσο πολύ εκπλαγεί να δουν ένα λευκό πρόσωπο που
πετούν στον αέρα όλους τους περιορισμούς πού έχουν στο μυαλό τους, μαζεύονται γύρω
μου, και ρωτάνε πως μπήκα εκεί. Γιατί οι Ινδικοί ναοί είναι ιεροί για τους Ινδούς· κανένας
ξένος δεν επιτρέπεται να περάσει μέσα στους τοίχους και να πάει στο κέντρο του βωμού·
επιπλέον, ποτέ δεν πάμε στους ναούς για να δούμε αυτά που επιτρέπεται να επισκεφτούμε, γιατί ξέρουμε ότι το να δούμε αυτά θα είναι λίθος προσκόμματος στους Ινδούς. Όλα
αυτά τα γνωρίζουν αυτές οι γυναίκες, γιατί το τι κάνει ή τι δεν κάνει ένας ιεραπόστολος παρατηρείται από αυτούς τους παρατηρητικούς ανθρώπους, και το σχολιάζουν κρυφά. Τώρα,
καθώς έχουν μαζευτεί γύρω μου, τους λέγω γιατί έχω έρθει (πως μπήκα μέσα δεν μπορώ
να το εξηγήσω, εκτός του ότι, όπως είπαν οι γυναίκες, φορούσα σίλει, και δεν ξεχώριζα), και
με εμπιστεύονται, και μου λένε την αλήθεια για τον εαυτό τους, που είναι το τελευταίο
πράγμα που κάνουν συνήθως, και με εντυπωσιάζει σαν κάτι το παράδοξο· και ακούνε πολύ
καλά, και θα ακούνε όσο θα μένω. Όμως δεν είναι συνετό να μείνω πάρα πολύ, και μπαίνω
ξανά στο ρεύμα, που τώρα τρέχει γύρω από το εσωτερικό κομμάτι του ναού, και με φέρνουν μπρος πίσω καθώς το ρεύμα των ανθρώπων προχωρά μπρος πίσω.
Και καθώς βγαίνω έξω, μέσα σ’ αυτό το ρεύμα των ανθρώπων, προσέχω ότι στο χώρο του
ναού, υπάρχουν όλων των ειδών τα εμπορεύματα όπως και έξω, υπάρχουν όλων των ειδών
οι παράγκες, όπως κι έξω. Υπάρχουν πωλητές για το καθετί, από πήλινες γλάστρες μέχρι και
κοσμήματα, περιπλανιούνται στο χώρο φωνάζοντας για τα εμπορεύματα τους, σαν να ήταν

132
στην αγορά· και δίπλα τους συνεχίζεται η προσκύνηση στους διάφορους βωμούς και στα
διάφορα είδωλα.
Εδώ έχουμε το παζάρι του ναού, όπως τις ημέρες του Κυρίου μας· δε φαίνεται το ένα να
εμποδίζει το άλλο. Κανένας δε βλέπει κάτι το αταίριαστο στο θέαμα ενός άνδρα να προσκυνά μια πέτρα πίσω από ένα σωρό από γυάλινα περιδέραιο. Και όταν κάποιος πέφτει
ξαφνικά και καμιά φορά με πολύ σεβασμό, μπρος σε μια παράγκα με σειρές από κέικ, κανείς δε βλέπει κάτι το παράξενο σ’ αυτό· ξέρουν ότι από την άλλη πλευρά των κέικ υπάρχει
ένας θεός.
Μέσα και έξω από το διάδρομο με τους εκατό κίονες, όλοι από πέτρα—και το έδαφος καλυμμένο με πέτρες, κολόνες, και στέγη· μέσα και έξω, μέσα στη λάμψη και να πάλι οι κατσίκες. Τώρα όμως σχεδόν δεν τις βλέπεις, γιατί ανάμεσα σ’ αυτές και τα μάτια σου φαίνονται
αυτά που είδες μέσα—αυτούς τους άνδρες και γυναίκες, εκατοντάδες απ’ αυτούς να λατρεύουν αυτό που δεν είναι Θεός.
Είναι ο Παν νεκρός;. . .
Ο Παν είναι νεκρός! Ω, ο Παν είναι νεκρός! Γιατί πιο ξεκάθαρα από το θέαμα αυτού του ειδωλολατρικού πλήθους, είδα αυτό—το είδα μέσα στους τοίχους του ναού:—ένα σωρό από
παλιούς θεούς νεκρούς. Τους έχουν μαζέψει σε μια γωνιά πίσω από τον κεντρικό βωμό—
πέτρινοι θεοί, απλοί κορμοί χωρίς κεφάλια· ξύλινοι θεοί με τα μέλη τους κομμένα· πήλινοι
θεοί, απλές μάζες πηλού, που έχουν ακρωτηριαστεί και ξεχαστεί, φθαρμένοι παλιοί θεοί.
Ω, κάποτε προσφερόταν λατρεία σ’ αυτά τα σπασμένα κομματιασμένα πράγματα! Τώρα κανείς δεν τα λατρεύει! Για πέντε λεπτά έκατσα και τους κοιτούσα—
«Θεοί που πενθούνε, θεοί που αργοπόρησαν
Με τους πορφυρούς σας μανδύες να έχουν σκιστεί!
Θεοί που χάσατε τις κορόνες σας και σας σύλησαν
Χάσατε και τον κεραυνό σας

"Gods bereavëd, gods belated,
With your purples rent asunder!
Gods discrowned and desecrated,
Disinherited of thunder!"

Υπάρχουν μαραμένα στεφάνια που βρίσκονται στα πόδια μερικών από τα κοντινά είδωλα·
υπάρχουν φρέσκα στεφάνια στους λαιμούς άλλων. Δεν υπάρχουν στεφάνια στη γωνιά με
τους νεκρούς θεούς. Κοίταξα και ξανά κοίταξα, Ω υπάρχει μια προφητεία για αυτό!
Και καθώς ήρθα ανάμεσα σε ζωντανούς ανθρώπους, το θέαμα του νεκροταφείου των νεκρών θεών έμεινε πάντα μαζί μου—ο Παν είναι νεκρός! Πολύ νεκρός!
Ήταν η ώρα όταν Κάποιος στη Σιών
Twas the hour when One in Sion
Κρεμόταν για χάρη της αγάπης στο σταυρό
Hung for love's sake on a cross;
Όταν πάγωνε το μέτωπο του με το θάνατο
When His brow was chill with dying,
Και η ψυχή του λιποθυμούσε με την απώλεια And His soul was faint with loss;
Όταν το ιερατικό του αίμα έτρεξε κάτω
When His priestly blood dropped
Έπεφτε κάτω
downward,
Και τα βασιλικά του μάτια κοιτούσαν προς το
θρόνο
And His kingly eyes looked throneward—
Τότε, πέθανε ο Παν
Then, Pan was dead.
Από αγάπη στάθηκε μόνος του
"By the love He stood alone in,
Η Θεία κεφαλή σηκώθηκε ολόκληρη
His sole Godhead rose complete,
Και οι ψεύτικοι θεοί πέσαν βογκώντας
And the false gods fell down moaning,
Ο καθένας του από το χρυσό του θρόνο
Each from off his golden seat;
Όλοι οι ψεύτικοι θεοί με μια κραυγή
All the false gods with a cry
Παράτησαν τη θεότητα τους
Rendered up their deity—
Ο Παν, ο Παν ήταν νεκρός.
Pan, Pan was dead."
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Κεφάλαιο 24: «Παντρεμένη με το Θεό»
«Ένα πράγμα κάποιος προσέχει ως καινούριος—‘ηλαδή, η ασυνείδητη επιρροή που έχει ο
Χριστιανισμός σε ένα έθνος. Πήγαινε στο πιο ελεεινό άθλιο άνθρωπο που θα βρεις στην Αγγλία, και πιθανόν θα έχει συνείδηση, αν μόνο μπορεί να τη βρει. Αλλά εδώ είναι το αποτέλεσμα της ειδωλολατρίας που καταστρέφει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Δε νιώθουν την
αμαρτία ως αμαρτία.»
Αιδέσιμος E. S. Carr, Ινδία.
«Έχω ακούσει τους ανθρώπους να λένε είναι ότι χαίρονται να ακούνε για ιεραποστολές. Συχνά αναρωτιέμαι αν θα ευχαριστιόντουσαν να παρατηρούνε ένα πλοίο να ναυαγεί.»
Κα. Robert Stewart, Κίνα.
ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ αυτό το κεφάλαιο αν θέλεις να «διαβάσεις κάτι το ενδιαφέρον»· κράτα το
δάχτυλο σου μέσα στη φωτιά ενός κεριού αν θέλεις να μάθεις με τι μοιάζει το γράψιμο του.
Αν το κάνεις αυτό θα γνωρίζεις κάτι από το κάψιμο της καρδιάς που το νιώθει κάθε ιεραπόστολος ο οποίος βλέπει τα πράγματα για οποία πρέπει να γράψω. Αυτά τα πράγματα δεν
συνιστούν ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Η φωτιά είναι κάτι που δεν δέχεται συμβιβασμούς,
το χαρακτηριστικό της είναι αυτό που καίει· και καμιά φορά ένας γράφει με ζεστή καρδιά.
Αυτά τα πράγματα είναι σαν τις φλόγες της φωτιάς. Ίσως όμως κάποιος να νοιάζεται πάρα
πολύ· αφορά μόνο ένα μικρό κορίτσι.
Επέστρεφα στο σπίτι από τη δουλειά πριν λίγα βράδια όταν συνάντησα δύο άνδρες και ένα
κοριτσάκι. Ήταν άνδρες μιας Κάστας με μεγάλες άσπρες σάρπες—αξιοπρεπείς, μορφωμένοι. Αλλά το κοριτσάκι; Με κοίταξε, χαμογέλασε και με χαιρέτησε με Σαλάμ. Μετά τη θυμήθηκα· την είχα δει στο σπίτι της. Αυτοί οι άνδρες ανήκανε στο χωριό της. Τι κάνανε μαζί της;
Τότε ένας ξαφνικός φόβος χτύπησε μέσα μου, και κοίταξε στους άνδρες και εκείνοι γέλασαν. «Την πηγαίνουμε στο ναό εκεί,» και μου δείξανε μέσα στα δέντρα, «για να την παντρέψουμε με το θεό.»
Όλα έγιναν σε μια στιγμή. Ένας απ’ αυτούς της έπιασε το χέρι, και προχώρησαν. Εγώ στάθηκα και τους κοιτούσα—απλώς κοιτούσα. Το κορίτσι γύρισε μια φορά και μου κούνησε το
μικρό της χέρι. Μετά μπήκαν τα δέντρα ανάμεσα μας.
Τα πρόσωπα των ανδρών με κυνηγούσαν όλο το βράδι.
Κοιμήθηκα και τους έβλεπα στα όνειρα μου· ξύπνησα και
τους έβλεπα στο σκοτάδι. Και το μικρό κορίτσι—ω, το
φτωχό μικρό κορίτσι!—πάντοτε τη βλέπω, το ένα χέρι στα
δικά τους, και το άλλο με χαιρετά!
Και τώρα όλα τέλειωσαν, η διαβολική φάρσα τέλειωσε,
Εικόνα 34 palanquin είναι κλειστό φοκαι αυτή είναι «δεμένη,» όπως το λένε στο ιδίωμα τους,
ρείο
«δεμένη στην πέτρα.» Πραγματικά είναι δεμένη, δεμένη
με σκοινιά που ετοίμασε ο Σατανάς στην πιο σκληρή του ώρα στην κόλαση!
Είχαμε να περάσουμε από το χωριό μία ή δύο νύχτες αργότερα και όλα ήταν φωτισμένα.
Υπήρχε ένα πλήθος, και άνοιξε δρόμο για να περάσουν οι βοδάμαξες μας, και μετά μαζεύτηκαν γύρω από δύο φορεία palanquins. Εκεί υπήρχαν πολλοί άνδρες και κορίτσια. Στα palanquins υπήρχαν δύο είδωλα, ένας θεός και μια θεά, που δεν τα βλέπαμε. Ήταν η νύχτα του
γάμου τους. Τα είδαμε όλα αυτά την ώρα που περνούσαμε: τον πλούσιο στολισμό, τα επιδεικτικά στολίδια, λουλούδια που μαραινόντουσαν μέσα στη ζέστη και το έντονο φως· και
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μετά που περάσαμε είδαμε τη λάμψη από τα χρωματιστά φώτα, καθώς κινούνταν ανάμεσα
στα δέντρα· και τα ακούγαμε για ένα μίλι και παραπάνω κατά μήκος του δρόμου, όλο αυτό
το παγανιστικό ξεφάντωμα· και ακούγαμε τα χτυπήματα του τυμπάνου τομ-τομ που σε χτυπούσαν μέσα στην καρδιά. Το μικρό κορίτσι ήταν εκεί καθώς την «πάντρευαν» με αυτό το
θεό. Αυτό το είχα δει μόνο μια φορά. Ανήκε σε ένα ενδιαφέρον χωριό υψηλής κάστας, ένα
από αυτά που πρόσφατα κλείσανε· και επειδή έχουν κυκλοφορήσει για μας μια ιστορία, για
μια μαγική σκόνη, που λένε, όπως φαντάζονται ότι ρίχνουμε πάνω στα πρόσωπα των παιδιών, δεν είχα πάει συχνά μη τυχόν και κλείσουνε τις πόρτες. Όμως την τελευταία φορά
που πήγα, το κοριτσάκι ήρθε σε μένα, και με όλη την εμπιστοσύνη που δείχνουν τα παιδιά,
μου ζήτησε να την πάρω στο σπίτι μαζί μου. «Άσε με να Έρθω!» μου είπε. Αμέσως με είδανε διάφορα μάτια και κεφάλια κούνησαν δείχνοντας ότι ξέρουν και αμέσως άρχισαν οι
ψίθυροι ανάμεσα στις γυναίκες. Η μαγική σκόνη δούλεψε! Είχε «τραβήξει» τη καρδιά του
μικρού κοριτσιού σε μένα. Ποιος μπορούσε να αμφιβάλει τώρα; Και μια μητέρα πήρε το κοριτσάκι της στα χέρια της και εξαφανίστηκε στο σπίτι της. Έτσι έπρεπε να απαντήσω προσεκτικά ώστε όλοι να ακούσουν. Βέβαια ήξερα ότι δε θα την έδιναν σε μένα, και δεν το σκέφτηκα παραπάνω.
Εγώ μιλούσα με την γιαγιά της που ήταν μια αξιοσημείωτη γριά κυρία. Μπορούσε να μου
επαναλάβει τη μια σελίδα μετά την άλλη από τα αγαπημένα τους κλασικά βιβλία, και αντί
να με αφήνει να της ψάλω Χριστιανικές στροφές και να τις εξηγώ σ’ αυτήν, προτιμούσε να
μου ψάλει Ινδουιστικές στροφές και να μου τις εξηγεί. «Να σκεφτείς πόσο παλιά είναι η μεγάλη μας Θρησκεία, σκέψου τη λογοτεχνία της—εκατομμύρια από στίχους! Τι έχεις εσύ για
σύγκριση; Αυτοί οι αγράμματοι άνθρωποι που ζουν γύρω μας δεν εκτιμούν τα πράγματα.
Δεν γνωρίζουν τίποτε για τα κλασικά έργα· όσο για τη γλώσσα, τα βάθη της γλώσσας Ταμίλ
είναι πέρα από αυτούς—δεν είναι σαν μια απέραντη θάλασσα;» Και έτσι εννοούσε τη συζήτηση.
Τότε σ’ αυτό το σημείο ξαναφάνηκε το κοριτσάκι, και στεκόταν δίπλα στη βεράντα όπου καθόμασταν, και το μικρό της κεφάλι ήταν στο ίδιο επίπεδο με τα πόδια μας, και ενώθηκε
στο να τραγουδά τη στροφή που τραγουδούσε η γιαγιά της, και προς μεγάλη μου έκπληξη
συνέχισε στην επόμενη και στην επόμενη, ενώ άκουγα και αναρωτιόμουν. Τότε πηδώντας
πάνω-κάτω, πρώτα στο ένα πόδι και μετά στο άλλο, με το μικρό της πρόσωπο γεμάτο χαρά
από την προφανή έκπληξη, μου είπε ότι τώρα μάθαινε πολλή ποίηση· και με το πιο χαρούμενο γελάκι, έτρεξε ξανά να παίξει. Και αυτό ήταν το παιδί. Και όλη αυτή η σπιρτάδα του,
και όλη αυτή η εξυπνάδα, «παντρευόταν με ένα θεό.»
Τώρα καταλάβαινα την ερώτηση που μου έκανε. Ήταν ένα ορφανό κορίτσι, όπως έμαθα αργότερα, και ζούσε με τη φροντίδα μια γριάς θείας, που είχε κάποια σύνδεση με το ναό. Πρέπει να άκουσε που συζητούσαν για το μέλλον της, και δεν το καταλάβαινε, και επειδή φοβόταν, αναρωτιόταν αν μπορούσε να έρθει σε εμάς. Όμως αυτοί είχαν το δικό τους τρόπο
να τη συμφιλιώσουν με αυτό· λίγα γλυκά, ένα ή δύο κέικ, και μια υπόσχεση για περισσότερα, μια υπόσχεση για χαρούμενο χρόνο που σου δίνει η μαγική λέξη του γάμου, και το
κοριτσάκι ήταν χαρούμενο να πάει μαζί τους για να την οδηγήσουν στο ναό—και να την αφήσουν εκεί.
Όμως οι δικοί της, ήταν πάρα πολύ εκλεπτυσμένοι και πολύ καλοί, και επίσης μορφωμένοι,—μπορούσε άραγε να είναι έτσι, μπορούσε να είναι αληθινό; Ναι, είναι αλήθεια· αυτός
είναι ο Ινδουισμός—όχι βέβαια στη θεωρία αλλά στην πράξη. Σκεφθείτε το·, γίνεται σήμερα.
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Πριν μια στιγμή σήκωσα το κεφάλι μου από το γράψιμο μου και είδα τη μικρή «Ξωτικό» να
έρχεται τρέχοντας σε μένα, χαρούμενη που με βρήκε μόνη μου, και να μπορώ να έχω στιγμές μαζί της. Και τώρα τη βλέπω καθώς τρέχει, να χορεύει χαρούμενη κάτω στο μονοπάτι,
και να στρέφεται ξανά—γιατί ξέρει ότι την παρακολουθώ—για να μου πετάξει φιλάκια. Και
σκέφτομαι για τους παιδιάστικους της τρόπους, τους σκανδαλιάρικους της τρόπους τόσο
συχνά, επίσης, αλλά αυτές οι σκανδαλιές είναι παιδικές και μικρές, και τρέμω καθώς τη
σκέφτομαι, και καθώς είναι τόσο μικρή πως μπορούσε να είχε γίνει ένα από τα παιχνίδια
του διαβόλου. Φέρανε ένα κοριτσάκι εδώ ως δόλωμα για να πάρουν το Ξωτικό πίσω. Ήταν
ένα όμορφο κορίτσι πέντε χρονών. Σκεφτείτε τη ντροπή του πράγματος!
Μας λένε πολλές φορές να αλλάξουμε τα πράγματα, να μη γράφουμε τόσο ζωντανά, να μη
τρομοκρατούμε ευαίσθητες καρδιές. Φίλοι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την αλήθεια, δε
θέλουμε να γράψουμε μισό ζωντανά· και όσο το να τρομοκρατήσουμε καρδιές, ω να μπορούσαμε να το κάνουμε! Να μπορούσαμε να τις σκίσουμε, να χυθούν σα νερό! Για να
δούμε χέρια να υψώνονται προς το Θεό για την ζωή αυτών των μικρών παιδιών! Ω να φροντίζουμε, ω να είχαμε δύναμη να κάνουμε τους άλλους να ενδιαφέρονται, όχι λιγότερο
αλλά πολύ περισσότερο! Να φροντίσουν μέχρις ότου τα μάτια μας να μη δακρύζουν για την
καταστροφή των θυγατέρων του λαού μας!

Εικόνα 35 Αυτή η φωτογραφία είναι αρκετά άσχημη για να τη βλέπουμε, αλλά είναι η πραγματικότητα. Εάν η εξωτερική μορφή είναι
αυτή, τι πρέπει να είναι η ψυχή μέσα σε αυτήν; Ωστόσο, αυτός είναι ένας «ιερός Βραχμάνος». και αν καθόμασταν δίπλα του στην
πέτρινη βεράντα, θα προχωρούσε πέρα από την κολόνα, ώστε να
μην τον μολύνουμε. Κοιτάξτε τα σκιερά σχήματα πίσω. μπορεί να
είναι πνεύματα

Αυτή η φωτογραφία είναι από το θάνατο στη ζωή· ένα πτώμα που κινείται, αναπνέει, αμαρτάνει—ένας τέτοιος κάθετα δίπλα στο παιδί σήμερα.
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Τον είδα μια φορά. Υπάρχει ένα μοναστήρι κοντά στο ναό. Είναι ο «πιο άγιος άνθρωπος
μέσα του»· οι άνθρωποι τον λατρεύουν. Την ημέρα που τον είδα τον είχαν στεφανώσει με
φρεσκοκομμένα λουλούδια· άσπρα λουλούδια στόλιζαν το απαίσιο του κεφάλι, κρεμόντουσαν στο λαιμό του και κάτω στο στήθος του· ένας υπηρέτης πήγαινε μπροστά και κρατούσε
λουλούδια. Υπήρχε ποτέ τέτοια ιεροσυλία. Τέτοια κακότητα να στεφανώνεται με λουλούδια!
Ήξερα κάτι για αυτόν τον άνδρα. Η ζωή του είναι κάτι που δεν μπορείς να σκεφτείς. Μιλάμε
για κτήνη με ανθρώπινο σχήμα! Είναι συκοφαντία για τα καλά ζώα να τα συγκρίνουμε τους
κακούς ανθρώπους με κτήνη. Πιο ασφάλεια υπάρχει στη φωλιά της τίγρης παρά στο μοναστήρι αυτού του ανθρώπου.
Όμως είναι ο άγιος του ναού, σοφός με τη σοφία της πίστης του· γήινος, φιλήδονος, διαβολικός. Κοίταξε τον αρκετά σαν να τον έχεις δει. Ας αφήσεις τη φωτογραφία να σε επηρεάσει. Είναι απαίσιος—ναι, αλλά είναι η αλήθεια.
Τώρα, βάλε ένα λουλούδι στο χέρι του—αυτή τη φορά ένα ανθρώπινο λουλούδι. Τώρα
βάλε το δίπλα του, αν μπορείς, ένα μικρό κορίτσι—το δικό σου το μικρό κορίτσι—και άφησε το εκεί—ναι, άφησε το εκεί στα χέρια του.
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Κεφάλαιο 25: Περιτριγυρίζοντας την Άβυσσο
«Το πρώτο πράγμα για όλους μας είναι να δούμε και να αισθανθούμε τη μεγάλη ανάγκη
και να δημιουργήσουμε ένα συναίσθημα μεταξύ των χριστιανών σχετικά με αυτό το θέμα.
Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του μεγάλου συστήματος είναι η μυστικότητα του - η λεπτότητα του. Έτσι λίγοι γνωρίζουν τα κακά του γάμου των κοριτσιών που είναι παιδιά· είναι
τόσο κρυμμένο στις απομονωμένες ζωές και στα σπίτια φυλακών των ανθρώπων. Και εκείνοι από εμάς που μπαίνουμε πέρα από αυτά τα πέπλα, και μπαίνουμε κάτω μέσα σ’ αυτά
τα σπίτια, έχουμε την τάση να αισθανθούμε ότι είναι μια περίπτωση του αναπόφευκτου,
και τίποτα δεν μπορεί να γίνει.»
Mrs. Λι, Ινδία.
ΒΡΕΘΗΚΑ σήμερα στο Χωριό της Μεγάλης Λίμνης προσπαθώντας να βρω κάτι για το μικρό
μας το κορίτσι. Πήγα στο Ινδουιστικό σχολείο κοντά στο ναό. Ο διευθυντής του σχολείου
είναι φίλος μας, ένας από τους αξιότιμους άνδρες του χωριού από το οποίο πήραν αυτό το
λουλούδι. Εξασκούσε τα μικρά παιδιά των Βραχμάνων καθώς στεκόντουσαν σε μια σειρά
καθώς τραγουδούσαν το ποίημα που μάθαιναν απ’ έξω · όμως τα έκανε να σταματήσουν
όταν μας είδε και μας κάλεσε μέσα.
Τον ρώτησα για το κοριτσάκι. Ήταν αλήθεια. Ήταν στο ναό «παντρεμένη με την πέτρα.»
Ναι, ήταν αλήθεια ότι την πήρανε εκεί εκείνη την ημέρα.
Τον ρώτησα αν η οικογένεια της ήταν φτωχή· αλλά είπε, «μη νομίζετε έστω και μια στιγμή
ότι η αιτία ήταν η φτώχια. Το χωριό μας δεν είναι φτωχό!» Και μας κοίταξε αρκετά προσβεβλημένος για τη σκέψη. Ήξερα ότι το χωριό ήταν αρκετά πλούσιο, αλλά σκέφτηκα ότι ίσως
αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια να ήταν φτωχή, και έτσι να είχαν τον πειρασμό να πουλήσουν τη μικρή· αλλά μας διακήρυξε με μεγάλη θέρμη, σίγουρα όχι. Το κοριτσάκι ήταν συγγενής του· δεν υπήρχε θέμα φτώχιας!
Είχαμε φύγει από το σχολείο, και μιλούσαμε στο δρόμο που είναι απέναντι στο σπίτι του
ναού. Εγώ κοίταξα προς τα εκεί, και εκείνος το κοίταξε. «Από εδώ υπάρχει ένα φαρδύ πέρασμα, ομαλό, αβλαβές, και κατεβαίνει στην κόλαση»· ναι το ήξερε καλά. «Ναι, είναι συγγενής μου,» συνέχισε και μας εξήγησε με λεπτομέρεια το βαθμό συγγενείας. «Η γιαγιά της,
που χωρίς αμφιβολία τη θυμάσαι, δεν είναι σαν τις αμόρφωτες γυναίκες σ’ αυτά τα μέρη.
Αυτή έχει μόρφωση.» Και ξανά, σαν να επιθυμούσε να με πείσει πλήρως στο ότι όλη η διαδικασία ήταν σωστή επανέλαβε «Σίγουρα δεν πουλήθηκε. Είναι συγγενής μου.»
Μία συγγενής του! Και μπορούσε να διδάσκει στο σχολείο έξω από αυτούς τους τοίχους,
και να γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα, και ποτέ να μη σηκώνει ούτε ένα δάχτυλο για να το σταματήσει, παρόλο που ήταν ένας μορφωμένος Ινδουιστής. Δεν μπορούσα να το καταλάβω.
Φάνηκε να ανησυχεί για τον ενδιαφέρον μου, αλλά μου εξήγησε ότι για πολλές γενεές αυτό
το σπίτι ήταν αφιερωμένο στους θεούς. Δεν μπορούσε να υπερασπιστεί αυτήν την πρακτική. Αυτό είναι όλο. «Το έθιμο μας.»
Σε μια μικρή απόσταση από την πόρτα ένα άλλο κοριτσάκι ζει σε μια παράξενη αφύσικη
ζωή, που δεν φαίνεται για κανέναν ότι είναι αφύσικη επειδή είναι το «έθιμο μας.» Αυτή είναι ένα μικρό κοριτσάκι, παιχνιδιάρικο σαν γατάκι. Τα μαλακά της στρογγυλά μπράτσα και
οι μικρές της παλάμες μοιάζουν να μην μπορούν να κάνουν κάποια σκληρότερη δουλειά
από του να παίζουν, όμως όταν την είδα κοπανούσε ρύζι, και φαινόταν κουρασμένη, και
σαν να ήθελε την μητέρα της.

139

Ενώ ήμουν μαζί της πέρασε κουτσαίνοντας ένας πολύ γέρος άνδρας. Ήταν μισο-παράλυτος
και έγερνε με όλο του το βάρος και με τα δύο του χέρια στο μπαστούνι του. Φαινόταν επίσης ότι έπασχε από άσθμα, έβηχε και ξεφυσούσε πολύ άσχημα. Ένας μαραμένος γερο-βρικόλακας. Το κοριτσάκι σηκώθηκε όταν μπήκε μέσα και την άγγιξε στο λαιμό της εκεί που
ήταν το σύμβολο του γάμου. Τότε κατάλαβα ότι αυτός ήταν ο σύζυγος της.
"Κανένα κοκκίνισμα, για την παραδοχή—ότι τόλμησες να αγοράσεις.
Ένα κοριτσάκι που θα ταίριαζε να ήταν η εγγονή σου, σα βόδι ή γαϊδούρι;
Είναι η σάρκα και το αίμα εμπορεύματα; Είναι η καρδιά και η ψυχή μια προσωπική ιδιοκτησία;
Ναι! Σαν ιδιοκτησίες πουλιούνται σ’ αυτόν που δίνει τα περισσότερα. Σ’ αυτή τη δημοπρασία, πρώτα έρχεται η Κάστα, μετά ο πλούτος και η θέση. Και αγοράζεται η περιουσία, αυτό
το κομμάτι της σάρκας και αίματος που αναπνέει μετατρέπεται σε ιδιοκτησία· και η ζωντανή καρδιά του παιδιού που χτυπάει, πατιέται κάτω από τα πόδια στη λάσπη και τον
πηλό αυτής της αγοράς, και αυτό είναι που ενδιαφέρει όλους.
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που μια νεαρή παντρεμένη γυναίκα ήρθε να ζητήσει καταφύγιο στο σπίτι μας. Τρεις φορές είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει και τελικά κατέφυγε σε μας. Ήρθε ο σύζυγος της. «Σήκω επάνω, δούλα,» είπε καθώς αυτή ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα. Δεν κουνιόταν ούτε μιλούσε. Μετά αυτός έκανε τους δικούς της να έρθουνε, και τότε ήταν σαν όλα αυτά που ήταν κλεισμένα μέσα της ξεχύθηκαν σαν χείμαρρος
από την γεμάτη καρδιά. «Με δώσατε σ’ αυτόν. Με δώσατε σ’ αυτόν.» Τα λόγια αυτά ακούστηκαν ξανά και ξανά· τους επιτίμησε με πάθος πως, ενώ γνώριζαν τον χαρακτήρα του,
την παρέδωσαν σ’ αυτόν. Με δυσκολία μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε αυτά που έλεγε, τα λόγια της ξεχυνόντουσαν με τόσο άγρια συναισθήματα, και καθώς ταυτόχρονα τα
μάτια της πλημμύριζαν, και τα χέρια της έδειχναν τα πάντα με χειρονομίες, τους παρακάλεσε να μην την αναγκάσουν να επιστρέψει σ’ αυτόν. Της υποσχέθηκαν, και τους πίστεψε,
και επέστρεψε μαζί τους. Την άλλη μέρα όταν πέρασα από το σπίτι κάποιος είπε, «Ωραία
είναι εκεί. Την κρατά τώρα κλειδωμένη στο πίσω δωμάτιο.» Έτσι παραβίασαν το λόγο που
της δώσανε, και την έδωσαν πίσω, σώμα και ψυχή, στην εξουσία ενός άνδρα που η κτηνωδία του ήταν πολύ γνωστή και ακόμη και οι ειδωλολάτρες τον αποκαλούσαν ένα «δαίμονα.» Τι θα είναι λοιπόν για τη γυναίκα του;
Αν αυτή η φτωχή γυναίκα, έπαιρνε δύναμη από τη δυστυχία της ζωής της, και τολμούσε τα
πάντα, και έκανε έκκληση στην κυβέρνηση, ο νόμος θα της έκανε ακριβώς αυτά που της έκαναν οι άνθρωποι—θα την ανάγκαζε να επιστρέψει σ’ αυτόν, για να εκπληρώσει ένα συμβόλαιο που αυτή ποτέ της δεν είχε κάνει. Δεν είναι ντροπή; Ω, πότε θα έρθει η ημέρα όταν
θα σταματήσει αυτό το εμπόριο με τις ψυχές των παιδιών; Γνωρίζουμε ότι πολλοί σύζυγοι
είναι καλοί, και πολλές γυναίκες είναι τέλεια ικανοποιημένες, όμως καμιά φορά βλέπουμε
και συζύγους που δεν είναι καλοί, και δεν υπάρχει αποκατάσταση.
Ένα άλλο από τα κοριτσάκια μας που πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Χωριό της Λίμνης είναι που ήταν ένα όμορφο μικρό πλάσμα, με μαλλιά σε μπούκλες, και πονηρά και χαρούμενα καφέ μάτια. Όμως αυτό συνέβη πριν πέντε χρόνια. Τότε ένας δαίμονας με ανδρική
μορφή την είδε, και πρόσφερε δόλωμα στους γονείς της που κατέληξαν να την παντρέψουν. Ήταν εννέα ετών.
Μετά ένα χρόνο τη στείλανε στο σπίτι του συζύγου της. Τα κίνητρα του για να την παντρευτεί ήταν πολύ πονηρά, όμως το κοριτσάκι ήξερε κάτι για το τι είναι σωστό και τι είναι άδικο,
και του αντιστάθηκε. Τότε αυτός την τράβηξε σε ένα εσωτερικό δωμάτιο, την κράτησε
κάτω, και της έπνιξε τις κραυγές της, και της πίεσε ένα plantain στο στόμα της. Ήταν
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δηλητηριασμένο. Αυτή το ήξερε, και δεν το κατάπιε. Αλλά αυτό που αναγκάστηκε να πάρει
την έκανε να αρρωστήσει, και έμεινε μέρες ξαπλωμένη και ζαλισμένη και άρρωστη και έτσι
όταν την κλωτσούσε ο σύζυγος καθώς ήταν ξαπλωμένη δεν την ένοιαζε. Τελικά δραπέτευσε και πήγε στο σπίτι της μητέρας της. Όμως ο νόμος ήταν με τη μεριά του ιδιοκτήτη
της· τι μπορούσε να αποδείξει απ’ όλα αυτά το φτωχό κοριτσάκι; Έπρεπε να πάει πίσω σ’
αυτόν. Μετά απ’ αυτό , ο άνδρας κατάφερε να κάνει το έργο του διαβόλου, και σήμερα
αυτό το κοριτσάκι είναι νεκρό σε κάθε αίσθηση της αμαρτίας.
Ωχ, υπάρχουν χειρότερα πράγματα από το να δεις ένα παιδί να πεθαίνει! Κάτι που είναι
χειρότερο είναι να το δεις να αλλάζει. Να βλέπεις να φεύγει η αθωότητα από τα μάτια της ,
και η παιδικότητα να μετατρέπεται σε αμαρτία, και να γνωρίζεις τι συμβαίνει, χωρίς να
μπορείς να το σταματήσεις .
Τώρα σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Ήταν τεσσάρων χρονών όταν άρχισα να επισκέπτομαι το σπίτι
της γιαγιάς της. Τώρα είναι έξη—μόνον έξη—όμως έχει χάσει σχεδόν τελείως κάθε αίσθηση
ηθικής. Είναι σα να βλέπεις κάποιο χέρι να τραβά ένα ροζ μπουμπούκι από το μίσχο του, να
το ζαρώνει και να τρίβει τη ροζ ομορφιά και να τη κάνει μια μάζα, και μετά να την πετά—
και εσύ το σηκώνεις. Όμως τώρα δεν είναι ένα μπουμπούκι. Ωχ, αυτά τα πράγματα, η
γνώση για αυτά, είναι σαν να έκλεισες μια φωτιά μέσα στα κόκαλα κάποιου! Τα έχεις κλείσει, και δεν μπορεί να την βγάλει—πρέπει να μένει μέσα και να καίει.
.......
Όσοι δεν γνωρίζουν τίποτα από τα γεγονότα θα είναι σίγουρο ότι θα ασκήσουν κριτική.
«Δεν είναι άγνωστο για τα άτομα να ενεργούν ως κριτικοί, παρόλο που αγνοούν εξαιρετικά
το θέμα που επικρίνουν.» Όμως όσοι γνωρίζουν την αλήθεια αυτών των πραγμάτων γνωρίζουν καλά ότι το έχουμε γράψει πολύ «αραιωμένο», το τονίσαμε προσεκτικά, γιατί δεν
μπορεί να γραφτεί πλήρως. Δεν θα μπορούσε ούτε να δημοσιευτεί ούτε να διαβαστεί.
Δεν μπορεί να γραφτεί ούτε να δημοσιευτεί ούτε να διαβαστεί, όμως ω! μπορεί κάποιος να
το ζήσει! Και αυτό που εσύ ίσως να μην μπορείς καν να το ακούσεις, πρέπει να το υποφέρουν μικρά κορίτσια. Υπάρχουν σήμερα στην Ινδία πολλά κοριτσάκια που είναι σύζυγοι,
δώδεκα, δέκα, εννέα ή ακόμη και οχτώ χρονών. «Ω, εννοείς τα αρραβώνιασαν!
Ακόμη μια περίπτωση που οι ιεραπόστολοι παραφουσκώνουν τα πράγματα!» Εννοούμε ότι
τα πάντρεψαν.
«Όμως βέβαια, εδώ μπορεί να επέμβει ο νόμος!» Ίσως να έχεις ακούσει ότι υπάρχει ένας
νόμος που κάνει το πάντρεμα ενός κοριτσιού κάτω από δώδεκα ετών παράνομο. Όσον αφορά αυτό το νόμο ο εντιμότατος Μανομοχάν Γκόσε του ανώτατου δικαστηρίου της Καλκούτας γράφει:—«Αν η κυβέρνηση νιώθει ότι η χώρα δεν είναι έτοιμη για μια τέτοια νομοθεσία» (με αυτά εννοεί μια δραστική αλλαγή στη νομοθεσία) «όπως υποδεικνύω, μόνο
μπορώ να εκφράσω τη λύπη μου γιατί με την εισαγωγή του παρόντος Νομοσχεδίου έχει αφήσει ακαθόριστο πότε θα έρθει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, που είναι κάτι το επείγον.»
Υπάρχουν πολλοί άνδρες και γυναίκες στην Ινδία για τους οποίους η ημέρα είναι εφιάλτης,
και αυτή η όμορφη χώρα είναι κόλαση, γιατί συνεχίζεται αυτό που είναι άδικο. Και αυτό είναι το τρομαχτικό του μέρος. Δεν είναι όπως όταν καίγανε ζωντανές τις χήρες, δεν είναι ένα
τρόμος που ανήκει στο παρελθόν. Συνεχίζεται σταθερά μέρα και νύχτα. Διαβαίνουμε από
το Ηλιακό φως στο φεγγαρόφωτο και μετά στο σκοτάδι, και το ένα μετατρέπεται στο άλλο·
αλλά όσο και να περνά ο καιρός, αυτό το Άδικο κρατά τις ώρες με σταθερά και δυνατά χέρια, και τις χρησιμοποιεί για το σκοπό του—το φόνο μικρών κοριτσιών. Εν τω μεταξύ τι
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μπορούμε να κάνουμε εσύ κι εγώ για να επιταχύνουμε την ημέρα που θα το σταματήσουμε; Αυτοί που γνωρίζουν πρέπει να πούνε αυτά που γνωρίζουν, όσα αντέξουν να πουν· και
αυτοί που δεν γνωρίζουν να πιστέψουν ότι λέμε την αλήθεια, και αν κάπου έχουν επιρροή,
να τη χρησιμοποιήσουν· και όλοι μπορούν να νοιαστούν και να προσευχηθούν! Μόνο η
προσευχή δεν αρκεί, αλλά περισσότερη πραγματική προσευχή! Εμείς παίζουμε με την προσευχή, και με τη φροντίδα και με το να πηγαίνουμε· παίζουμε στο να κάνουμε – αν το να
κάνεις κάτι κοστίζει- παίζοντας σε όλα εκτός από το παιχνίδι. Είμαστε αρκετά σοβαροί γι'
αυτό. Ο Θεός να ανοίξει τα μάτια μας και να μας καταδικάσει για την ανικανότητά μας! Να
κάψει το επιφανειακό σε εμάς, να μας κάνει έντονα ένθερμους! Και μπορεί ο Θεός να αναζωπυρώσει τη συμπάθειά μας, και να αγγίξει την καρδιά μας, και να δώσει δύναμη στο χέρι
μας για αυτό που θα αποδειχθεί μια απεγνωσμένη μάχη ενάντια στους «συνασπισμένους
δαίμονες» σε κακούς ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά του διαβόλου σήμερα,
σφραγίζοντας τις μικρές αθώες ψυχές την ίδια τη σφραγίδα της κόλασης.
Σας έχω για αυτό—αυτό το μικρό κορίτσι που έχει τόσο διαβολικό μυαλό όσο μπορεί να
έχει ένα μικρό κορίτσι· και αυτό είναι από τα πολλά. Ένας ιεραπόστολος που είναι γιατρός
μπορεί να μιλήσει.
« Λίγες μέρες πριν είχαμε εδώ ως ασθενή ένα μικρό κορίτσι που ήταν παντρεμένο. Ήταν νομίζω δέκα ή ένδεκα χρονών, ήταν ένα ερειπωμένο πλάσμα, έπαιζε με μια κούκλα, όμως στο
μυαλό είχε φοβερές σκέψεις. . . . Όμως, ω, το να σκεφτείς για τα εκατοντάδες από τα μικρά
κορίτσια! . . . Με κάνει να αρρωσταίνω πραγματικά. Κάνουμε ότι μπορούμε. . . . Αλλά τι να
κάνουμε; Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό»!
Εκεί που έχω βάλει τελείες, ήταν κάτι που δεν μπορεί να τυπωθεί. Όμως έπρεπε να το ζήσει ένα «ερειπωμένο πλάσμα δέκα ή ένδεκα χρονών.»
Ένα άλλο—αυτό από μια φίλη που, αν και γράφει ένα ιδιωτικό γράμμα, δεν μπορεί να πει
ούτε το ένα δέκατο από αυτά που εννοεί.
«Πριν λίγες μέρες η μικρή μητέρα (ένα κορίτσι δεκατριών ετών) έκλαιγε πολύ στον προθάλαμο. ‘Γιατί κλαις' '’Γιατί αυτός λέγει ότι είμαι πολύ μεγάλη για αυτόν τώρα· λέει ότι θα πάρει μια άλλη γυναίκα,’ ‘Αυτός’ ήταν ο σύζυγος της, ‘ένα καλό αγόρι,’ που ήρθε να τη δει στο
νοσοκομείο.»
Το τέλος αυτής της ιστορία που δεν μπορεί να ειπωθεί, το ζει αυτή η μικρή σύζυγος των δεκατριών ετών. Και να θυμάστε ότι τα δεκατρία στην Ινδία αντιστοιχούν στο μόλις έντεκα
στην πατρίδα.
«Ήταν δεκατεσσάρων χρονών,» λένε, «όμως ήταν ένα μικρό πλάσμα, φαινόταν σαν να ήταν
εννέα χρονών σε μέγεθος και ανάπτυξη. . . . Η μικρή μητέρα ήταν τόσο πληγωμένη, που
ποτέ δε θα γίνει ξανά καλά σ’ όλη της τη ζωή. Ο σύζυγος ξαναπαντρεύτηκε. . . ενώ το κορίτσι είχε καταστραμμένη υγεία. . . .» Και όπως προηγουμένως, οι τελείες πρέπει να καλύψουν όλη αυτή τη δυστυχία που έχει το μικρό κορίτσι που έμοιαζε για εννέα χρονών.
«Υπάρχει εδώ ένας γέρος, γέρος άνδρας που ζει εδώ κοντά, με τη μικρή του τη γυναίκα, που
είναι δέκα ή δώδεκα χρονών. . . . Ο μάγειρας που έχουμε τώρα, έχει ένα μικρό κορίτσι εννέα ετών, που έχει παντρευτεί πρόσφατα με έναν άνδρα που ήδη είχε δύο γυναίκες.» Σε
κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερα, γάμος σημαίνει γάμος, και όχι αρραβώνα, όπως πολλοί τους αρέσει να φαντάζονται. Μόνο σήμερα άκουσα για κάποια που
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πέθανε με αυτό που η νοσοκόμα που την παρακολουθούσε περιέγραψε ως «απλή αγωνία.» Είχε πριν μια εβδομάδα παντρευτεί. Ήταν μόλις δώδεκα χρονών.
Δε λέμε ότι αυτό πάντα συμβαίνει. Υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, αλλά λέμε ότι πρέπει να
εκθέσουμε τα αποτελέσματα αυτού του εθίμου που πρέπει να καταπιεστεί. Αν έχετε αμφιβολίες για αυτά που γράφω, μπορούμε να σας τα αποδείξουμε. Σήμερα καθώς το γράφω,
σήμερα καθώς το διαβάζεις, εκατοντάδες και χιλιάδες από αυτές τις μικρές συζύγους περνάνε μέσα από αυτά που περιέγραψα. Η λέξη «περιέγραψα» είναι πολύ λίγη, μπορούμε να
πούμε ότι το σκοτάδι είναι πολύ βαθύ.
Σκεφτείτε το, λοιπόν—μην προσπαθείτε να ξεφύγετε από την σκέψη—οι Αγγλίδες γυναίκες
γνωρίζουν πάρα πολύ λίγα, πολύ λίγο νοιάζονται—πάρα πολύ λίγο. Σκεφτείτε το. Σταματήστε και σκεφτείτε. Εάν «προσπαθείς» να το σκεφτείς και θα προτιμούσες να γυρίσεις τη σελίδα και να φτάσεις σε κάτι καλύτερο για να διαβάσεις, πως θα ένιωθες αν έπρεπε να το
ζήσεις; Τι πρέπει να νιώθουν αυτά τα μικρά κορίτσια, τόσο μικρά, τόσο αξιολύπητα μικρά
και αδύναμα σε όλα; Τι πρέπει να είναι αυτά τα παιδικά πλάσματα που πρέπει να ζουν καθημερινά, μέρα με την ημέρα, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς τίποτα να ελπίζουν μέχρι
να έρθει ο ευγενικός θάνατος και να ανοίξει την πόρτα, τη φοβερή πόρτα διαφυγής που
γνωρίζουν και το βασανισμένο μικρό σώμα πεθάνει; Και κάποιος λέει, «Το κορίτσι είναι νεκρό, βγάλτε το πτώμα έξω για να καεί.» Τότε το παίρνουν, ίσως απαλά. Όμως, τι ανακούφιση για τη μνήμη! Δεν έχει σημασία τώρα. Τίποτα δεν έχει σημασία πια. Οι μικρές νεκρές
γυναίκες δεν μπορούν να νιώσουν.
.......
Αναρωτιέμαι αν σε έχει αγγίξει; Γνωρίζω ότι δεν μπορώ να το πω καλά. Αλλά ωχ, ένας ζει
μέσα σ’ αυτά όλα μαζί τους!—Έχω σταματήσει ξανά και ξανά το γράψιμο νιώθοντας ότι δε
θα μπορούσα να συνεχίσω
.
Μητέρα, ευτυχισμένη μητέρα! Όταν σκεπάζεις το κοριτσάκι με την κουβέρτα, και νιώθεις τα
χεράκια του να τυλίγονται στο λαιμό σου και σε φιλά στο μάγουλο σου, θα σκεφτείς για
αυτά τα άλλα μικρά κορίτσια; Μπορείς να προσπαθήσεις να συλλάβεις πως θα ένιωθες αν
το μικρό σου το κορίτσι ήταν εδώ;
Ω, τη σφίγγεις σφιχτά, τόσο σφιχτά στα χέρια σου! Αυτή η σκέψη είναι σαν τσίμπημα σκορπιού στην ψυχή σου. Θα προτιμούσες να τη σκότωνες, να την έπνιγες με τα χέρια σου, πριν
να την έδινες σε—αυτό.
Χαμήλωσε το φως, και έλα μακριά. Ευχαρίστησε το Θεό ότι είναι ασφαλής στο κρεβατάκι
της, αύριο θα ξυπνήσει ασφαλής. Τώρα σκέψου για λίγο αυτά που είναι τα κορίτσια κάποιων άλλων, που τα αγαπούν τόσο πολύ, και είναι τόσο γλυκά, και χρειάζονται την ίδια
τρυφερή φροντίδα όπως και το δικό σου το μικρό κορίτσι. Σκέψου τα σαν να ήταν το δικό
σου το κορίτσι. Είναι ακριβώς όπως και το δικό σου, μοιάζουν σε τόσα πολλά—μόνο που το
μέλλον τους είναι διαφορετικό.
Ω, αγαπητές μητέρες, νοιάζεστε; Νοιάζεστε τόσο πολύ, σας ρωτώ;
.......
Περάσαμε από το ναό καθώς επιστρέφαμε στο σπίτι από το Χωριό της Λίμνης. Η μεγάλη
πύλη ήταν ανοιχτή, και οι Βραχμάνοι και οι φίλοι τους περπατούσαν μέσα έξω, ή
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καθόντουσαν στη βεράντα μιλώντας και γελώντας μεταξύ τους. Μιλούσαν για μας καθώς
περνούσαμε. Ξέρανε καλά για ποιο σκοπό είχαμε έρθει και ήταν χαρούμενοι που αποτύχαμε.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, απόφοιτοι Αγγλικών σχολείων, μορφωμένοι Ινδουιστές όπως ο
παλιός μας φίλος ο διευθυντής του σχολείου, όλοι τους θα παραδεχόντουσαν ότι να πάρεις
ένα κοριτσάκι στο ναό και να το «παντρέψεις» ήταν κάτι κακό. Όμως πολύ λίγοι επιθυμούσαν να διορθώσουν αυτήν την ντροπιαστική αδικία.
Υπάρχουν χιλιάδες αναγνωρισμένες «Δούλες των θεών» σ’ αυτήν την επαρχία58 Κάτω από
άλλα ονόματα υπάρχουν σε όλη την Ινδία. Υπάρχουν χιλιάδες νύφες-παιδιά· ίσως λιγότερες
εδώ από αλλού, όπως γνωρίζουμε, αλλά είναι πολλές παντού. Δε υπονοώ ότι όλες οι νύφεςπαιδιά υφίστανται κακομεταχείριση, ούτε λέγω ότι όλα τα μικρά κορίτσια είναι διαθέσιμες
για να γίνουν δούλες των θεών. Ούτε θέλω να υποθέσω ότι όλες πέφτουν μέσα στο άνοιγμα της κόλασης κάθε μέρα. Ίσως να ζούμε για χρόνια σ’ αυτή τη χώρα και να ξέρουμε
πολύ λίγα για αυτήν. Οι γιατροί και νοσοκόμες ιεραπόστολοι—ο Θεός ας τους βοηθήσει!—
είναι αυτοί που πιο συχνά αναγκάζονται να δούνε, και εγώ, παρόλο που δεν είμαι του ιατρικού κλάδου, γνωρίζω απείρως λιγότερα από αυτά που γνωρίζουν. Αλλά αυτό γνωρίζω,
και το εννοώ με πολλή ένταση, γνωρίζω χωρίς να το εκφράζω ότι αυτό το έθιμο των γάμων
με κοριτσάκια και μάλιστα και βρέφη, είτε με θεούς είτε με άνδρες, είναι ένα ατιμωτικό έθιμο· που δίνει δυνατότητες σε άδικα πράγματα, απίστευτα άδικα πράγματα, που οι περιγραφές τους είναι ότι είναι «πολύ κοντά στην άβυσσο» και ότι στο όνομα αυτού που είναι
δίκαιο και έχει έλεος, θα πρέπει να φύγει το έθιμο από τη χώρα όσον το δυνατό πιο γρήγορα χωρίς ούτε μια μέρα καθυστέρηση.
Κοιτάζουμε τους Ινδούς αδελφούς μας. Η Ινδία είναι τόσο απέραντη που μια φωνή που φωνάζει στον Βορρά δεν ακούγεται σχεδόν στο Νότο. Δόξα τω Θεώ για μια ή δύο φωνές που
κλαίνε στην έρημο. Αλλά χρειάζονται πολλές φωνές, όχι μόνο μία ή δύο. Αφήστε τις πολλές
φωνές να κλαίνε! Κάθε άνθρωπος με καρδιά και φωνή να κλάψει, πρέπει να κλάψει. Τότε
όλες οι κραυγές που κλαίνε πάνω από τη γη θα αναγκάσουν τα κωφά αυτιά να ακούσουν
και θα αναγκάσουν τους θαμπούς εγκεφάλους να σκεφτούν και τα χέρια του νόμου να δράσουν και κάτι επιτέλους θα γίνει.
Αλλά το "κλάμα" δεν είναι αρκετό. Σας περιμένουμε, αδέλφια της Ινδίας, κάτι να κάνετε.
Αποκτήστε πεποιθήσεις για αυτό το θέμα που θα σας αναγκάσει κάτι να κάνετε. Πολλοί
μπορούν να μιλήσουν και πολλοί να γράψουν, και περισσότερα θα κάνουν και τα δύο μαζί ,
καθώς περνούν τα χρόνια, αλλά το βασικό θέμα περιέχεται στην πράξη.
Μόνο ο Θεός μπορεί να σας ενισχύσει για αυτό. Αυτός που σκληρύνει το πρόσωπό Του ως
πέτρα59, μπορεί να σας κάνει να είστε σταθεροί και αρκετά γενναίοι για να σκληρύνετε τα
πρόσωπά σας ως πέτρες, έως ότου χαλαρώσουν τα δεσμά της κακίας, και οι βαριές επιβαρύνσεις αναιρεθούν και κάθε ζυγός να σπάσει και οι καταπιεσμένοι να Ελευθερωθούν.
Θα κοστίσει. Είναι σίγουρο ότι θα κοστίσει. Κάθε μάχη του πολεμιστή είναι αναμιγμένη μα
θόρυβο και με ρούχα βουτηγμένα στο αίμα. Μόνο οι ψεύτικες μάχες κοστίζουν κάτι λιγότερο από το αίμα. Όλα που αξίζουν οτιδήποτε κοστίζουν αίμα. «Σύντριψε την καρδιά μου ο
χλευασμός.60» Μια συντριμμένη καρδιά αιμορραγεί. Είναι η συντριβή της μάχης που φοβάστε; Αυτός ο φόβος θα σας νικήσεις έως ότου ακούσετε τη φωνή του Θεού σας να λέει: «Οι
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προσβολές μην σας φοβίζουν των ανθρώπων, ούτε να σας ταράζουν οι ειρωνείες τους61…
…Τι τρέχει και φοβάστε τους θνητούς ανθρώπους, που σαν το χόρτο θα αφανιστούν;»62
Αυτό το βιβλίο προορίζεται για τους συντρόφους μας στην πατρίδα, αλλά μπορεί να επιστρέψει στην Ινδία, και έτσι μιλήσαμε κατευθείαν από την καρδιά μας στους Ινδούς αδελφούς μας εδώ. Ω, αδέλφια, σηκωθείτε, και στο όνομα του Θεού αγωνιστείτε· με την εξουσία Του πολεμήστε μέχρι να κερδίσετε, για αυτά, τα μικρά κορίτσια της δικής σας γης, που
ποτέ δεν μπορούν να πολεμήσουν για τον εαυτό τους! Και τώρα σας μιλάμε σε σας στην
πατρίδα. Όλοι όσοι λυπάστε για τις μικρές γυναίκες θα προσευχηθείτε για τους άντρες της
Ινδίας; Προσευχήσου για όσους προσπαθούν ειλικρινά να απαλλάξουν τη γη από αυτήν την
επαίσχυντη κατάρα. Προσευχήσου να έχουν δύναμη στον αγώνα με τη δύναμη του δεξιού
χεριού του Θεού. Προσευχηθείτε για όλους αυτούς που είναι αναποφάσιστοι . «Θόρυβος
πολέμου ακούστηκε στη χώρα63, ... ο Κύριος ο Θεός του Σύμπαντος άνοιξε την οπλοθήκη
Του64.» «Καταραμένος είναι εκείνος που με το ξίφος του αποφεύγει να χύσει αίμα.»65 Προσευχήσου για αποφασιστικότητα και θάρρος και πεποίθηση. Είναι απαραίτητα.
Και προς αυτό το σκοπό προσευχήσου να έρθει το Πνεύμα της Ζωής στα Κολέγια της Ιεραποστολής μας, και να ενεργοποιήσει δυναμικά το Εκπαιδευτικό Κίνημα της Ιεραποστολής,
ώστε οι Ινδουιστές μαθητές να μπορούν να κερδίσουν την πίστη προς τον Χριστό ενώ είναι
ακόμη μαθητές, προτού εμπλακούν στο κοινωνικό πλέγμα του Ινδουισμού. Και προσεύχομαι, σας παρακαλούμε θερμά, ότι οι χριστιανοί μαθητές να μπορούν να συναντηθούν με
τον Θεό στο κολέγιο, και να βγουν δυνατοί για να πολεμήσουν αυτόν τον πολεμιστή που εμπορεύεται με «σκλάβους και ψυχές ανθρώπων» - και τις ψυχές μικρών κοριτσιών.
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Κεφάλαιο 26: Κατά την άποψη ενός Ινδουιστή
«Ο Κύριος να μας φυλάξει από καινοτομίες που είναι ξένες προς τις αρχές της Εκκλησίας
της Διαμαρτύρησης και ξένες προς τις αρχές της Ιεραποστολής C.M.S. Εικόνες, Εσταυρωμένοι και σημαίες με λιτανείες, θα κάνουν μεγάλη ζημία. ΟΙ Μωαμεθανοί Ιθαγενείς θα πούνε,
ΟΥΑ! Εσείς λατρεύετε είδωλα όπως τους Ινδουιστές και έχετε
taziyas (λιτανείες) όπως και οι Μωαμεθανοί' Και οι Χριστιανοί μας θα θρηνήσουν για αυτά
τα πράγματα. »
Αιδέσιμος C. B. Leupolt66, Ινδία
ΚΑΘΟΜΑΙ στη βορειοδυτική γωνία της βεράντας σε ένα μικρό ιεραποστολικό μπανγκαλόου,
στα περίχωρα μιας πόλης δεκαέξι μίλια νότια από τα γραφεία στην Ανατολή. Αυτή είναι η
πόλη στην οποία κάψανε το σχολείο όταν ήρθε η Νίκη. Μέχρι σ’ αυτό το σημείο μπορούν
να τιναχτούν τα συναισθήματα της Κάστας. Καθώς κάθεσαι στη γωνία της βεράντας βλέπεις
το μικρό ναό να είναι ανάμεσα σε δύο ασβεστωμένους κίονες, που έχουν χτιστεί με χονδροειδή τρόπο, και με μια διακόσμηση μάλλον αδέξια, όμως είναι νωρίς το πρωί, και σ’ αυτό το
πρωινό φως μοιάζει σαν ζωγραφιά μέσα σε πλαίσιο. Είναι έξω από το συγκρότημα, τόσο
κοντά που νομίζεις ότι θα δεις όλες τις λεπτομέρειες των χρωμάτων· ενώ ο ήλιος χτυπά τα
χρώματα και τα κάνει όμορφα.
Υπάρχει ο συνήθης τοίχος με λωρίδες, κόκκινες και άσπρες· το κόκκινο είναι μια λεπτή τερακότα, το χρώμα της άμμου. Το κεντρικό τμήμα, που είναι το ίδιο το ιερό, έχει και κομμάτια πράσινο, κόκκινο και κυανό· υπάρχει περισσότερη τερακότα στη στέγη, και λίγο κίτρινο,
και άσπρο. Πέρα από τις δύο άκρες υπάρχουν σπίτια και πέρα από τα σπίτια υπάρχουν δέντρα και ο ουρανός.
Όλα φαίνονται όμορφα και ειρηνικά. Ο καπνός από φωτιές που έχουν ανάψει το πρωί ανεβαίνει στον ήσυχο αέρα σχηματίζοντας στροβίλους· ακούς φωνές ανθρώπων που πηγαίνουν και έρχονται που τις μαλακώνει η απόσταση. Υπάρχει το μουσικό κουδούνισμα από
τις καμπανούλες που έχουν οι αγελάδες εδώ στο συγκρότημα και έξω στο δρόμο, και υπάρχει το τιτίβισμα των πουλιών.
Μπροστά από αυτόν τον ναό υπάρχουν τρεις βωμοί και μπροστά από τους βωμούς μια κολόνα. Μπορώ να το δω από όπου κάθομαι τώρα, ότι είναι από τραχιά γκρίζα πέτρα. Μετά
από αυτό, υπάρχει αυτό που νόμιζα αρχικά ότι ήταν ένα ηλιακό ρολόι, και αναρωτήθηκα τι
δουλειά είχε εκεί. Τότε είδα ότι δεν είχε μια πλάκα με αριθμούς· μόνο μια ισχυρή εγκάρσια
ράβδο ξύλου, και το δείκτη, για να το πω, ήταν περισσότερο από ό, τι θα περίμενε κανείς,
μια σουβλερή ξύλινη ακίδα. Καθώς αναρωτιόμουν τι είναι μου το εξήγησε ένας περαστικός.
Δεν είναι ένα ηλιακό καντράν, είναι ένα όργανο για σούβλισμα. Σε αυτήν την ακίδα συνηθίζονταν να σουβλίζουν ζωντανές κατσίκες και κατσικάκια και πτηνά ως προσφορές στον θεό
Σίβα και στις δύο συζύγους του, τις θεότητες προς τιμή των οποίων οι τρεις βωμοί στέκονται μπροστά στο μικρό ιερό. Ο πυλώνας στον οποίο βρίσκεται αυτή η ακραία ακίδα έχει
τρεις κύκλους σε πάνω του, σημάδι των τριών θεοτήτων.
«Το σούβλισμα έχει σταματήσει», λένε οι άνθρωποι, που διασκεδάζουν πολύ με τη φρίκη
και τη δυσφορία κάποιου, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ίσως το έκαναν ακόμα. «Τώρα δεν
σουβλίζουμε ζωντανά· η κυβέρνηση το σταμάτησε». Δόξα τω Θεώ για αυτό! Αλλά, ας προσεύχονται όλοι αυτοί που αγαπούν τα πλάσματα του Θεού να επιταχυνθεί η έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού! Η κυβέρνηση μπορεί να παρεμβληθεί και να σταματήσει το δημόσιο κτύπημα με ρόπαλα για να θανατώνονται οι βούβαλοι, καθώς και το σούβλισμα των αιγών και των πτηνών στις θυσίες, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει την ιδιωτική σκληρότητα
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και την ακόμη ευρύτερη αδιαφορία εκ μέρους εκείνων που δεν είναι οι ίδιοι σκληροί · μόνο
ο ερχομός του Χριστού που είναι συμπονετικός μπορεί να το κάνει αυτό.

.......
Υπήρχε ο ήχος από φωνές και τότε, όπως έγραψα, ακούστηκαν πολλές φωνές πλησιέστερα,
στριγγλιές φωνές των γυναικών, που κόβουν τις σκέψεις κάποιου, και βγήκα έξω για να δω
τι συνέβαινε.
Στην άλλη πλευρά του δρόμου, απέναντι από την πύλη μας, υπάρχει ένα τεράστιο παλιό διπλό δέντρο, η ιερή συκιά της Ινδίας, συνυφασμένη με μια άλλη – ένα θρησκευτικό σύμβολο σε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τα σύμβολα. Κάτω είναι μια πέτρινη πλατφόρμα και από πάνω της είναι ο τεράστιος ελέφαντας-θεός. Στην ίδια πλευρά είναι ένα μικρό
σπίτι. Μια ομάδα από γυναίκες συγκεντρώθηκε κάτω από τη σκιά κοντά στο σπίτι, προφανώς περίμεναν κάτι ή κάποιον. Ήταν ενθουσιασμένες για κουβέντα.
Περάσαμε μισή ώρα κάτω από το δέντρο, και άκουγαν. αλλά η συζήτηση διακόπηκε από
μερικούς καλοντυμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους με τα παλτά τους, τα εμβλήματα
τους, και ένας όχι αυστηρά κυβερνητικός σηκώθηκε με ένα θαυμάσιο τρόπο, και μπήκε
στην ομάδα και μονοπώλησε τη συζήτηση. Εγώ περίμενα, ελπίζοντας ότι θα φύγουν σύντομα, και άκουγα τι έλεγαν.
"Ναι! Στην πραγματικότητα εμφανίστηκε! Ήταν θεά." ("Μια θεά! Ω!" Από τις γυναίκες.)
"Ήρθε προς τα εμπρός, κινούμενη χωρίς να περπατά και στάθηκε σαν δέντρο, και άπλωσε
τα χέρια της και ευλόγησε τους ανθρώπους, και εξαφανίστηκε."
Μια γυναίκα έδειξε εμένα. «Σαν αυτήν; Ήταν σαν αυτήν;»
«Σαν κι αυτήν!» είπε και ο κυβερνητικός αξιωματούχος με λίγη περιφρόνηση. «Δεν το είπα
ότι ήταν θεά; Είναι μήπως η Missie Ammal μια θεά; Δεν είναι απλή γυναίκα σαν κι εσάς,
μόνο λευκή;»
«Ήρθε επίσης από το μπανγκαλόου», αντιτάχθηκε στη γυναίκα μάλλον αδύναμα, καθώς αισθανόταν ότι η κοινή γνώμης ήταν εναντίον της.
«Εσύ Στρείδι!» είπε ο αξιωματούχος ευγενικά, «επειδή έρχεται μια Missie Αμάλ από το
μπανγκαλόου, αποδεικνύει ότι η θεά ήταν μία Missie Ammal;» Οι υπόλοιπες γυναίκες συμφώνησαν μαζί του, και σνομπάρισαν την άσχετη, και αποσύρθηκαν από τη διαμάχη.
Η ιστορία επαναλήφθηκε με παραλλαγές, ένα τέτοιο μείγμα των πιθανών με τα απίθανα,
για να μην πούμε τα αδύνατα, είχαν μπερδευτεί πριν προλάβει να πει τα μισά.
Ακριβώς τότε ένας παλιός Χριστιανός εμφανίστηκε στη σκηνή και μπήκε διστακτικά, στη
μέση της συζήτησης για το θαύμα, λέγοντας ότι ο Θεός μας είναι ο αληθινός Θεός, και πρέπει να έχουμε πίστη σε Αυτόν. Δεν ήταν ακριβώς μια πρόταση οτιδήποτε συζητούσαν, αλλά
φαινόταν να σκέφτηκε ότι ήταν το σωστό, και αυτές το δέχτηκε ως ένα συνηθισμένο σχόλιο
και συνέχισαν τη συνομιλία τους. Εγώ ρώτησα τον άξιο γέρο αν ήξερε τίποτα για την ιστορία, και στην αρχή αυτός αρνήθηκε αγανακτισμένα λέγοντας ότι αυτή ήταν υπερβολικά ειδωλολατρική για να συνδεθεί με το μπανγκαλόου, αλλά τελικά παραδέχτηκε ότι κάποτε
στο σκοτεινό παρελθόν το είχε ακούσει ότι μια Ammal στο μπανγκαλόου, η οποία ήταν άρρωστη και ενοχλημένη από το συνεχές χτύπημα των τυμπάνων τομ-τομ το βράδυ, σηκώθηκε και βγήκε και προσπάθησε να μιλήσει στους ανθρώπους. Και οι άντρες, ακούγοντας
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τώρα τον γέρο, έριξαν μια κουβέντα που φώτισε όλη την ιστορία, «Αυτό ήταν μια υπέροχη
γιορτή.» Θυμήθηκα τη βέργα για το σούβλισμα και τα κατάλαβα όλα. Και σε μια λάμψη το
είδα - το φτωχό ζωντανό κτήνος - και άκουσα τις κραυγές του. Θα στριμώχνονταν η καρδιά
της καθώς το άκουγε όταν έπαυε να χτυπά το τομ-τομ. Αυτή ήταν άρρωστη, αλλά σηκώθηκε
και αγωνίστηκε, και προσπάθησε να το σταματήσει, είμαι σίγουρη - δοκίμασε και απέτυχε.
Επτά χιλιάδες μίλια μακριά αυτά τα πράγματα μπορεί να φαίνονται ασήμαντα. Εδώ, με αυτήν την γκρι πέτρινη κολόνα γεμάτη θέα, είναι πραγματικά.
Επέστρεψα στο παρόν. Οι γυναίκες ήταν ακόμα εκεί, και περισσότεροι άνθρωποι μαζεύονταν. Κάτι θα συνέβαινε. Τότε μια ξαφνική τυμπανοκρουσία από πολλά τομ-τομ και χτυπήματα και κουδουνίσματα κάθε είδους μουσικών οργάνων και άλλων παραγωγών θορύβου,
και εμφανίστηκε τότε μια βοδάμαξα, μια υπέροχη επιχρυσωμένη βοδάμαξα. Σταμάτησε
μπροστά από το μικρό σπίτι· κάποιος βγήκε· οι άνθρωποι φώναξαν, «Ο Γκουρού! Ο Μεγάλος Γκουρού! Ο Κύριος Γκουρού!» με άγριο ενθουσιασμό.
Ο Γκουρού δεν ήταν φτωχός. Είχε δύο κάρα φορτωμένα με αποσκευές - ένα αντικείμενο,
ένα πράσινο παπαγάλο σε ένα κλουβί. Κοντά στο κλουβί ένα μικρό αγόρι βροντούσε ένα
τομ-τομ, αλλά δεν ενοχλούσε τον παπαγάλο. Οι άνθρωποι φάνηκαν να σκέφτονται ότι αυτή
η επίδειξη πλούτου απαιτούσε κάποια δικαιολογία. «Δεν είναι δικό του, ανήκει στους
ακόλουθους του, όντας αυτός που είναι , δεν απαιτεί κανένα από αυτά τα πράγματα», είπαν.
Έπρεπε να πάω τότε, και ξεκινήσαμε λίγο αργότερα στον γύρο μας που κάνουμε την ημέρα,
και δεν ξέρω τι συνέβη στη συνέχεια· αλλά δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να μιλήσω με μια
διασημότητα αυτής της περιγραφής, και το βράδυ, καθώς πήγαινα για το σπίτι μου, σταμάτησε πριν από το μικρό σπίτι και ρώτησε αν θα μπορούσα να τον δω, τον περίφημο Γκουρού μιας από τις μεγαλύτερες κάστες της Νότιας Ινδίας.
Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι του πρωινού ήταν εκεί, αλλά ο επίσημος είχε φύγει. Ήταν
τώρα χωρίς παλτά και εμβλήματα και σήματα, μόνο με την απλή εθνική ενδυμασία, ένα
μαντήλι από λευκή μουσελίνα. Αυτός που το πρωί ήταν μια απεικόνιση του πιθανού αποτελέσματος του μίγματος Ανατολής και Δύσης, στάθηκε με αξιοπρέπεια που δεν είχε τότε, μια
ωραία ανδρική μορφή.
Η πόρτα ήταν ανοιχτή και υπήρχαν φύλακες, γιατί ο Γκουρού τους ήταν αναπαυόταν, όπως
είπαν. «Τότε είναι πολύ ανθρώπινος, όπως εσείς;» Αλλά τα δυνατά, λογικά πρόσωπα φάνηκαν σχεδόν φοβισμένα με τις λέξεις. «Σσσσσσουτ», απάντησαν όλοι σε μια ανάσα, «δεν
επιτρέπεται ούτε καν τέτοιες σκέψεις να σκεφτούμε εδώ. Δεν είναι σαν κι εμάς.»
Και για να μας αποσπάσουν από την έκφραση τέτοιων συναισθημάτων, κινήθηκαν λίγο από
την πόρτα και είπαν, «Μπορείς να κοιτάς, αν δεν μιλάς», και γνωρίζοντας ότι δεν επιτρέπονται συχνά τέτοια κοιτάγματα, κοίταξα με ενδιαφέρον, και είδα όλα όσα υπήρχαν να δούμε.
Ο Γκουρού βρισκόταν στη μακρινή γωνιά. Ένας μανδύας από πλούσιο μωβ μετάξι, με χρυσό συνυφασμένο στις άκρες και στις ζώνες, ήταν πάνω από το ασκητικό του φόρεμα. Στο
άκρο, επίσης, ήταν ένα είδος βωμού, καλυμμένο με κόκκινο πανί, και πάνω του υπήρχαν
πολλά κηροπήγια και αγγεία από ορείχαλκο, και σε ένα μικρό ράφι πάνω από μια σειρά
από θεότητες, μερικά διακοσμητικά ορείχαλκου και λουλούδια.
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Αριστερά από αυτό το βωμό υπήρχε μια καρέκλα με ψηλή πλάτη καλυμμένη από δέρμα ελαφιού· υπήρχαν εικόνες από θεούς και θεές γύρω στο δωμάτιο, ειδικά κοντά στο βωμό,
και υπήρχαν τα συνηθισμένα θυμιατά, κομπολόγια και μουσικά όργανα, και εκεί ήταν και ο
παπαγάλος.
Ο κυβερνητικός αξιωματούχος έδειξε μέσα, και είπε, με έναν αέρα υπερηφάνειας στο σύνολό του, και με βεβαιότητα που είχε επίσης συμπάθεια, «Εκεί, βλέπετε πόσο πολύ μοιάζει
με τις εκκλησίες σας. Δεν υπάρχει τελικά τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ σας και μεταξύ
μας!»
Όχι τόσο μεγάλη διαφορά! Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, του είπα· και τον ρώτησα
πού είχε δει να είναι έτσι μια χριστιανική εκκλησία. Ανέφερε δύο. Η μία ήταν ένα Ρωμαιοκαθολικό παρεκκλήσι, και η άλλη ήταν μια αγγλικανική εκκλησία.
Τι θα μπορούσα να πω; Φέρουν το όνομά μας· πώς θα μπορούσε να καταλάβει τις Διαιρέσεις που μας έχουν χωρίσει; - Ρωμαιοκαθολικοί, Τελετουργικοί Αγγλικανοί και Προτεστάντες –δεν τους αποκαλούμε όλους Χριστιανούς;
Κοίταξα ξανά και δεν μπόρεσα να μην εντυπωσιαστώ με την ομοιότητα. Ο βωμός με ορείχαλκους και λουλούδια και κηροπήγια, και το μικρό ράφι από πάνω· οι εικόνες στους τοίχους· και η καθέδρα, που μοιάζει τόσο πολύ όπως ένας επισκοπικός θρόνος· όλος ο αέρας
του χώρου ήταν βαρύς με θυμίαμα, είχε την ευωδία της Ρώμης.
Συνέχισε να εξηγεί, ενώ εγώ στεκόμουν εκεί ντροπιασμένη. «Κοίτα, δεν το έχετε αυτό;» και
έδειξε κάτι που ήταν στητό και που μοιάζει με βωμό, με το κόκκινο πανί και τα λουλούδια.
Είπα «δεν έχουμε τίποτα τέτοιο στην εκκλησία μας. Ελάτε να δείτε, έχουμε μόνο ένα τραπέζι»· αλλά γέλασε και δήλωσε ότι το είχε δει σε άλλες εκκλησίες, και ήταν σαν τη δική μας,
«μόνο ο δικός σου έχει έναν σταυρό πάνω του, και ο δικός μας έχει εικόνες· αλλά εσείς υποκλίνεστε στο σταυρό σας, οπότε πρέπει να αντιπροσωπεύει μια θεότητα» και, χωρίς να
περιμένεις απάντηση, έδειξε δίπλα στις εικόνες.
«Νομίζω ότι είναι πολύ σαν τη δική σου», είπε, «μόνο η δικός σου δείχνει τον Θεό σου σε
ένα σταυρό, που πεθαίνει τεντωμένος– έτσι»- Και τέντωσε τα χέρια του, και έγειρε το κεφάλι του, και είπε κάτι που δεν μπορεί να μεταφραστεί και δεν μπορούσα να κοιτάξω ή να
ακούσω, αλλά μίλησε σοβαρά: «Πράγματι, δεν έχουμε τέτοιες εικόνες - τουλάχιστον εδώ
δεν έχουμε,, αλλά ακόμα κι αν Μερικοί δείχνουν μια τέτοια εικόνα, το αποκαλούν ποτέ εικόνα του Θεού; Λένε μόνο ότι είναι μια εικόνα του»- Αλλά διέκοψε ανυπόμονα: «Δεν ξέρω
τι λένε;» Και μετά, με ένα άγγιγμα περιφρόνησης για αυτό που νόμιζε ότι ήταν μια κενή δικαιολογία εκ μέρους μου, πρόσθεσε, «Εμείς επίσης λέμε το ίδιο» (το οποίο είναι αλήθεια,
κανένας έξυπνος Ινδουιστής δεν παραδέχεται ότι λατρεύει είδωλα ή εικόνες· λατρεύει αυτό
που αντιπροσωπεύουν αυτά τα πράγματα).
«Οι δικοί σου δείχνουν τα σύμβολα σου», συνέχισε, με τον τόνο ενός που είναι σίγουρος
για το που πατά, «ακριβώς όπως δείχνουμε και τα δικά μας. Έχω δει τον Θεό σου σε ένα μεγάλο σεντόνι τη νύχτα · δείχτηκε με μία μαγική λάμπα· και μερικές φορές το φτιάχνετε από
ξύλο ή ορείχαλκο, καθώς φτιάχνουμε τη δική μας πέτρα. Το όνομα μπορεί να αλλάξει και ο
τρόπος κατασκευής, αλλά η ουσία του πράγμα είναι η ίδια.»
«Οι Μωαμεθανοί δεν δείχνουν το σύμβολο του Θεού τους, αλλά εμείς έχουμε, και το ίδιο
και οι Χριστιανοί. Επομένως, ανάμεσα σε εμάς και τους Χριστιανούς, υπάρχουν
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περισσότερα κοινά από ό, τι μεταξύ των Μωαμεθανών και εμάς». Αυτή ήταν η συμβολή ενός άλλου ινδουιστή στο επιχείρημα.
Η καρέκλα-θρόνος χρησίμευσε τώρα ως κείμενο. «Όταν ο επίσκοπός σας έρχεται γύρω από
τις εκκλησίες σας, δεν κάθεται σε μια καρέκλα έτσι, χωριστά από τους ανθρώπους; Και με
τον ίδιο τρόπο κάθεται ο Γκουρού μας. Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα. Επίσης, οι Χριστιανοί
σας δεν στέκονται»- και μιμήθηκε την περίεργη ευλαβική συμπεριφορά που είχε υιοθετηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις από κάποιους – «όπως με τον τρόπο που εμείς στεκόμαστε; Και
δεν αισθάνονται οι άνθρωποι σας ευλογημένοι από την παρουσία του Μεγάλου; Ω, υπάρχει πολύ ομοιότητα!»
Εξήγησα ότι όλα αυτά, αν και ανόητα, δεν προορίζονταν περισσότερο από ένα σεβασμό,
και οι Επίσκοποί μας δεν το επιθυμούσαν· στο οποίο χαμογέλασε. Στη συνέχεια, συνέχισε
να εκφράζει αυτό που είχε δει σε μερικές από τις εκκλησίες μας (πιθανώς ενώ ήταν σε υπηρεσία ως κυβερνητικός υπάλληλος): η επίδειξη, όπως του φαινόταν, όπως αυτό: η πομπή,
όπως το σκέφτηκε, τόσο ωραία, έτσι· οι γονυκλισίες και το προσκύνημα, και ακόμη και από
εκείνους που δεν έκαναν αυτά τα πράγματα, η εμφανής συμμετοχή σε ολόκληρη τη μεγάλη
παράσταση. Και οι άλλοι άντρες, που προφανώς είχαν κοιτάξει μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα και τις πόρτες, συμφώνησαν μαζί του.
Δεν είναι ο πρώτος που έχει σκοντάψει με τον ίδιο τρόπο· και θυμήθηκα, όπως μίλησε, τι
είπε μια γυναίκα Μουσουλμάνα σε μια φίλη μου για μια από τις αγγλικές εκκλησίες μας,
όπως φάνηκε στα μάτια του συζύγου της. «Έχετε είδωλα στην εκκλησία σας», είπε, «στα οποία προσκυνάτε». Αναφέρθηκε στα πράγματα πάνω στην τράπεζα της κοινωνίας ή πάνω
από αυτήν. Η φίλη μου εξήγησε ότι τα πράγματα δεν ήταν είδωλα. «Τότε γιατί οι άνθρωποι
σας υποκλίνονται σε αυτά;» Δεν υπήρχε τίποτα στην ερώτηση;
Συχνά αναρωτιόμαστε εάν είναι η γρήγορη αλλά ύπουλη αύξηση των τελετουργικών στην
Ινδία κατανοητή στην πατρίδα. Στην Αγγλία είναι κάτι αρκετά άσχημο, αλλά σε μια ειδωλολατρική και Μουσουλμανική χώρα είναι, ακόμη χειρότερο· και το χειρότερο είναι, το πνεύμα του, ή το πνεύμα ανοχής προς αυτό, το οποίο αυξάνεται ακόμη και σε ιεραποστολικούς
κύκλους. Μερικοί από τους Ταμίλ μας παρευρίσκονται στην αγγλική λατρεία σε μερικές
«προηγμένες» εκκλησίες αφού έχουν τελειώσει τη δική τους λατρεία, και έτσι εξοικειώνονται σταδιακά και μπαίνουν στο κλίμα σε μια εκκλησιαστική ατμόσφαιρα που είναι ξένη σ’
αυτούς που είναι μέλη μιας Προτεσταντικής Κοινωνίας.
Θυμάμαι που πέρασα το απόγευμα μιας Κυριακής με έναν άξιο ποιμένα και τη σύζυγό του,
τοποθετημένο στο μέρος όπου βρίσκεται η εκκλησία όπου λατρεύονται τα «είδωλα» σύμφωνα με τους Μουσουλμάνους. Όταν χτύπησε η καμπάνα για τη βραδινή λατρεία, άρχισε
να προχωρά πάνω κάτω σαν να ήθελε να πάω. Αλλά ήταν πολύ ευγενικός για να το πει αυτό, και δεν κατάλαβα την αιτία μέχρι που μπήκε ο γιος του με μια αγγλική Βίβλο και ένα βιβλίο προσευχής. Ο γέρος έβαλε το χέρι του στο στόμα του με το απολογητικό τρόπο των Ταμίλ. «Δεν παρατηρούμε τα ανόητα μέρη της λατρείας. Μας αρέσει να ακούμε τα Αγγλικά.
Για χάρη των Άγγλων πηγαίνουμε.»
«Δεν γύρισε προς την Ανατολή, αλλά δεν έμεινε αρκετά στην ευθεία, έκανε μόνο μισή
στροφή.» Αυτό από τη γυναίκα ενός πάστορα, για την οποία είχε παρατηρήσει κατά τη
διάρκεια τελετής χειροτονίας στον αγγλικό καθεδρικό ναό. «Μόλις γύρισε κατά το μισό.»
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Περιγράφει τη νεφελώδη στάση του μυαλού πολλών της σημερινής εποχής. Η Ινδία δεν έχει
το ιστορικό μας υπόβαθρο. Δεν έχει ακόμα το βιβλίο μαρτύρων του Foxe67. Ίσως αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο οι πολίτες της είναι τόσο αδιάφοροι σε σημεία που μας φαίνονται
σημαντικά. Δεν χρειάστηκε να αγωνιστούν για την ελευθερία τους, με την έννοια που πολέμησαν οι πρόγονοι μας· δεν υπάρχει Πουριτανικό αίμα στις φλέβες τους· και έτσι είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν την καθοδήγηση σχεδόν οποιουδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι
η καθοδήγηση πρέπει να δίνεται σταθερά και επίμονα· που σίγουρα θα πρέπει να κάνουν
τους υπευθύνους προσεκτικούς ως προς εκείνους στα χέρια των οποίων τοποθετείται η καθοδήγηση.
Όμως, το φυσικό ένστικτο του ειδωλολάτρη που μεταστράφηκε στο Χριστιανισμό, είναι αντίθετο προς την πολυπλοκότητα στην λατρεία και θέλει την απλότητα. Δεν θέλει κάτι όσο
το δυνατόν πιο όμοιο με την παλιά του θρησκεία, αλλά όσο το δυνατόν πιο διαφορετικό
από αυτήν· και έτσι έχουμε καλό οικοδομικό υλικό έτοιμο προς χρήση, και ένα έτοιμο θεμέλιο. «Ο καθένας όμως ας προσέχει πώς χτίζει.»68
Ελπίζω να μην ακούγεται άσχημο. Δίνουμε σε όσους έχουν διαφορετικές απόψεις πλήρη
αναγνώριση για την ειλικρίνεια και το δικαίωμα στις απόψεις τους· αλλά οι πεποιθήσεις είναι πεποιθήσεις, και, χωρίς να κρίνουμε άλλους που διαφέρουν, αυτές είναι οι δικές μας,
και θέλουμε όσοι στην πατρίδα μας είναι μαζί μας σε αυτά τα πράγματα να ενωθούν για να
βοηθήσουν να σταματήσουν την πλημμυρίδα που έχει ήδη αυξηθεί στην Ινδία πολύ υψηλότερη από ό, τι ίσως γνωρίζουν. Χρειάζονται γενναίοι άντρες, άνδρες με πληρέστερη ανάπτυξη της πνευματικής τους ραχοκοκαλιάς από ό, τι είναι συνηθισμένο σε αυτές τις εύκολες
μέρες και χρειαζόμαστε τέτοιους άνδρες στην Εκκλησία μας από τους ντόπιους. Ο Θεός
τους δημιουργεί· δεν είναι προϊόν θεολογικών κολεγίων. Και είθε ο Θεός να σώσει τις ιεραποστολές του στην Ινδία από το να σπαταλούν το χρόνο Του, και τα χρήματα, και τους άντρες, για την καλλιέργεια αυτού που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι που δεν έχει μεγαλύτερη
χρησιμότητα στη δημιουργία από ένα νέο γένος-τσούχτρας.
Ο κυβερνητικός αξιωματούχος και οι φίλοι του μιλούσαν ακόμη μεταξύ τους:
«Δεν ξέρουμε τι κάνουν οι Χριστιανοί; Δεν έχουμε αυτιά; Δεν έχουμε μάτια; Το κάνουν με
τον τρόπο τους, το κάνουμε με το δικό μας. Το ίδιο το πράγμα είναι πραγματικά το ίδιο.
Ναι, η θρησκεία τους είναι ακριβώς όπως η δική μας.»
Δεν μπορούσαν να δουν τη ζωτική διαφορά μεταξύ ακόμη και των πιο υποβαθμισμένων
μορφών του Χριστιανισμού και του δικού τους Ινδουισμού· υπήρχαν τόσες πολλές ομοιότητες, και αυτές γέμισαν την ψυχική τους όραση αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορούσε κανείς να
αναρωτηθεί ότι δεν θα μπορούν να δούνε.
Γύρισαν ξανά σε μένα, και με όλη τη σφριγηλότητα της γλώσσας που μπορώ να καταλάβω,
τους είπα ότι ούτε εμείς ούτε όσοι είναι μαζί μας πηγαίνουμε ποτέ σε οποιαδήποτε εκκλησία όπου είχαμε λόγο να πιστεύουμε ότι θα υπήρχε επίδειξη εκκλησιαστικών ειδών. Δεν
πιστεύαμε ότι ήταν σύμφωνο με την απλότητα του Ευαγγελίου· και τους είπα πόσο απλή
ήταν η Αλήθεια, αλλά δεν με πίστευαν. Αυτά τα αξιοθέατα που είδαν τους είχαν χτυπήσει
πολύ, καθώς χτύπησαν τον προσήλυτο που περιέγραψε την λατρεία κατά την επιβεβαίωση
έτσι: «Σηκωθήκαμε και γονατίσαμε μπροστά σε ένα ραβδί» (η ποιμαντική ράβδος του
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John Foxe, (γεννήθηκε 1516, Boston, Lincolnshire, Αγγλία—πέθανε April 18, 1587, Cripplegate, London), Άγγλος Πουριτανός κήρυκας και συγγραφέας του βιβλίου των Μαρτύρων, μια περιγραφή «γραφική» και «πολεμική» για αυτούς που υπέφεραν για τη Διαμαρτύρηση. Διαβάστηκε πολύ και πολλοί Πουριτανοί το βάζουν ως
το δεύτερ πολύτιμο βιβλίο μετά τη Βίβλο.
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επισκόπου) Παρατήρησαν την τεράστια προσοχή που δόθηκε σε όλα αυτά τα ιερά μικροπράγματα, και φυσικά τους φαινόταν απαραίτητα για το σύνολο· μέρος αυτού, σχεδόν όλα,
στην πραγματικότητα· και ακόμη και όταν η τελετουργία ήταν στην κοινή γλώσσα, η προσοχή τους είχε στραφεί εντελώς από το πράγμα που ακούστηκε προς τα πράγματα που είχαν δει.
Τότε σκέφτηκα την περιγραφή μιας πρωτόγονης χριστιανικής λατρείας όπως αναφέρεται
στην Α΄ Κορινθίους. Εκεί προφανώς η ιδέα ήταν ότι εάν κάποιος ξένος έμπαινε, ή κοίταζε,
καθώς οι Ινδουιστές και οι Μωαμεθανοί κοιτάζουν συχνά εδώ, θα έπρεπε να καταλάβει τι
συνέβαινε· και νιώθοντας την ενοχή για την αμαρτία και την ανάγκη του, πρέπει να «πειθόταν»· «και τότε, θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό διακηρύσσοντας ότι ‘πραγματικά
ο Θεός βρίσκεται ανάμεσα σας’69» Συγκρίνετε την επίδραση που παράγεται στο μυαλό αυτών των ινδουιστών με αυτό που είδαν για τη λατρεία μας, με το αποτέλεσμα που προορίζεται να παραχθεί από το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε Βελτιώσει το πρότυπο Του;
Ω για μια επιστροφή στην απλότητα και τη δύναμη του Ευαγγελίου του Χριστού! Τότε δεν
πρέπει να κάνουμε εμπόδια όπως αυτά στο δρόμο του Ινδού αδερφού μας. Ω για μια επιστροφή στις ημέρες του ξεκινήματος της Εκκλησίας των Πράξεων των Αποστόλων, στην αφάνεια, και στη φτώχεια, και στην ταλαιπωρία, και την ντροπή, και στην απόλυτη απουσία
κάθε γήινης δόξας, και στο να κερδίζονται ψυχές που είναι διαφορετικές από τον τύπο που
σκεπτόμαστε ως αρκετά πνευματικές τώρα! Ω, για περισσότερα από τα σημάδια της Αποστολής - ουλές, και τον σταυρό - τον πραγματικό σταυρό - την επίπληξη του Χριστού του
Σταυρωμένου, - όχι επισκοπική μίτρα εδώ, αλλά εκεί το στέμμα!
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Κεφάλαιο 27: Αν και δεν τον γνωρίζετε
«Έχω γνωρίσει περιπτώσεις νεαρών που θέλουν να υπηρετήσουν το Θεό που αποθαρρύνονται από το να αντιμετωπίσουν το ιεραποστολικό κάλεσμα από εκείνους που παρουσιάζονται ως φίλοι των Εξωτερικών ιεραποστολών, και που υποτίθεται ότι υποστηρίζουν: «Η
πνευματική σας δύναμη και τα πνευματικά σας επιτεύγματα απαιτούνται από την Εκκλησία
στην πατρίδα. Ενώ θα σπαταληθούν το ξένο πεδίο.» «Η πνευματική δύναμη σπαταλιέται»
σε μια χώρα όπως η Ινδία! Στην Ινδία είναι τόσο απαραίτητη καθώς είναι μια ήπειρος όπου
ο Σατανάς έχει κατασκευάσει τα ισχυρότερα φρούρια του και έδειξε τα πιο εκλεκτά αριστουργήματα της ικανότητάς του· πόση είναι η άγνοια του μέσου Δυτικού! Αδελφοί, αν ο
Θεός σας καλεί, μην αποθαρρύνεστε από αδύναμες υπεκφυγές όπως αυτές. Θα χρειαστείτε
τη δύναμη του Θεού του Αγίου Πνεύματος για να σας κάνει αποτελεσματικό ιεραπόστολο.
Θα βρείτε τη φήμη σας ως μελετητές στην πιο αυστηρή δοκιμασία στην Ινδία. Εδώ είναι μεγάλο το εύρος του σκοπού για τους άνδρες εγκεκριμένης πνευματικής δύναμης και για
πνευματικούς γίγαντες. Και έτσι επαναλαμβάνω, αν σας καλεί ο Θεός, δέστε το σπαθί σας,
ελάτε στον αγώνα και κερδίστε τα σπιρούνια σας μεταξύ των καλλιεργημένων γιών της Ινδίας.»
Αιδέσιμος T. Walker, Ινδία.
Η αίσθηση που βιώνεις είναι περίεργη όταν σηκώνεσαι από τη μελέτη του Βραχμανισμού
και Ινδουισμού (Brahmanism και Hinduism) του Sir Monier William και πηγαίνεις στο έργο
σου και συναντάς σε αυτό το έργο κάποιον που φαίνεται να αναφέρει περικοπές από το ίδιο βιβλίο, όχι μόνο σε παραγράφους, αλλά σε σελίδες. Μιλά Ταμίλ, και το βιβλίο είναι
γραμμένο στα αγγλικά· αυτή είναι η διαφορά. Στεκόταν στο πλάι όταν τον είδα: μπήκαμε σε
συνομιλία.
Αρχικά μου θύμισε μια θαλάσσια ανεμώνη, με όλα τα πλοκάμια της να μπαίνουν μέσα,
αλλά σταδιακά ένα προς ένα βγήκαν και είδα τι ήταν πραγματικά· και νομίζω ότι ο μεγάλος
Χριστιανός μελετητής, ο οποίος εργάστηκε τόσο σκληρά για να καταλάβει και να μεταφράσει με λόγια τις περιπλοκές και τα μυστήρια της ινδικής σκέψης, θα ένιωθε λίγη ανταμοιβή
αν γνώριζε πώς το έργο του θα βοηθούσε στην πρακτική δραστηριότητα της ζωής ενός ιεραπόστολου. Μέρος της προσπάθειας μας είναι να συναντήσουμε το μυαλό με το οποίο αντιμετωπίζουμε έστω και για μια μερική κατανόηση. Σε αυτό βοηθάει ο Sir Monier Williams70.
Όταν ένας άντρας αισθάνθηκε τον εαυτό του κατανοητό, όλη η στάση του άλλαξε. Αρχικά,
αναμένοντας, υποθέτω, ότι τον κατανόησαν λάθος ως «αδαή ειδωλολάτρη» που λατρεύει
ξύλα και πέτρες, και δυσκολεύτηκε να κάνει περισσότερα από το να απαντήσει, όπως νόμιζε, σε έναν ανόητο σύμφωνα με την αφροσύνη του. Τα πλοκάμια ήταν τότε όλα μέσα.
Όμως αυτό γρήγορα ξεπεράστηκε, και έδειξε στο υπόστεγο, πίσω του, όπου δύο ή τρία είδωλα με μορφή αλόγου στεκόντουσαν και είπε πως ήξερε πόσο παιδιάστικο ήταν, ανόητο
και μάταιο. Όμως τότε τι άλλο μπορούσε να κάνει; Τα είδωλα δεν είναι αντικείμενα λατρείας, και ποτέ δεν ήταν αυτός ο σκοπός τους· η μόνη τους χρήση ήταν να βοηθήσουν τον
αμύητο να λατρέψει Κάτι. Αν δεν τους έδειχναν κάτι, τίποτε δεν θα λάτρευαν· και ένας άνθρωπος που δεν λατρεύει είναι ζώο, όχι άνθρωπος. Προχώρησε για να απαντήσει σε αντιρρήσεις ως προς τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για το ξύπνημα στην νοήμονα λατρεία με
το να εξηγήσει πως, σε ανώτερους και πιο καθαρούς δρόμους, οι διανοούμενοι του Ινδουισμού είχαν προσπαθήσει να κάνουν αυτόν που δεν σκέφτεται να σκεφτεί. Είπε «Κοιτάξετε
τους ναούς μας. Υπάρχει ο κεντρικός βωμός που συμβολίζει το σκοτάδι του κόσμου, ή τη
Sir Monier Monier-Williams, KCIE ήταν ο δεύτερος Καθηγητής Boden της Σανσκριτικής στο πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης στην Αγγλία. Μελέτησε, κατέγραψε και δίδαξε Ασιατικές γλώσσες.
70
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ζωή και το θάνατο της ύπαρξης. Γιατί η ζωή είναι ένα σκοτάδι, μια δίνη από σκοτεινά νερά.
Στεκόμαστε στην άκρη της αλλά δεν την καταλαβαίνουμε. Αλλά να το φως, πρέπει να υπάρχει φως, ένα μεγάλο φως. Και έτσι δείχνουμε αυτή τη βεβαιότητα με ένα φως στο
βωμό, μέσα στο κέντρο του ναού μας.»
Αυτό τον οδήγησε στο να αναφέρει περικοπές από τα βιβλία του, που βάζουν ερωτηματικά
για το αν αυτά τα φώτα είναι έγκυρα, που τα τέλειωσε την στιγμή που κάποιος τα άρχισε,
και αυτό οδήγησε ξανά στα λόγια του Κυρίου μας,—πόσο δυνατά ακούγονται, και πόσο άμεσα—«Εγώ είμαι το Φως του Κόσμου.» Όμως δεν μπορούσε να τα δεχτεί στην απλότητα
τους, και εδώ είναι που το βιβλίο που διάβαζα φάνηκε τόσο βοηθητικό. Μίλησε γρήγορα
και ένθερμα, και αυτό το μείγμα των Σανσκριτικών και των Ταμίλ που αν δεν είχα κάποια
υπόδειξη δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσα να τον ακολουθήσω. Θα τον παρεξηγούσα και
θα τραβούσε πίσω όλα τα πλοκάμια, και θα το έκανα πιο δύσκολο στον επόμενο τον οποίο
μπορεί να με έστελνε το Πνεύμα για να κερδίσω την εμπιστοσύνη.
Μου είπε, ότι μετά την μελέτη πολλών θρησκειών, έμεινε στην αιώνια ύπαρξη του ενός, του
Βράχμα. Είπε ότι το ανθρώπινο πνεύμα, δεν είναι κάτι που δεν έχει σύνδεση με το Θείο
Πνεύμα, αλλά είναι το ίδιο με αυτό· η φαινομενική διάκριση προέρχεται από τη δική μας
απατηλή θέαση των πραγμάτων: δεν υπάρχει καθόλου διάκριση στο πνεύμα. Ο νους είναι
ξεχωριστός, όπως παραδέχτηκε, και το σώμα είναι κάτι το ξεχωριστό, όμως το πνεύμα είναι
το ίδιο· και έτσι, «με έναν καθορισμένο τρόπο, είμαι Θεός, ο Θεός είμαι Εγώ. Αυτό που λέμε
δύο είναι ένα, σε όλα τα βασικά της ύπαρξης.» Και άγγιξε τον εαυτό του και είπε, «Εγώ είμαι ο Βράχμα, εγώ ο εαυτός μου, το πραγματικό Εγώ, είμαι Θεός.»
Ακούγεται σαν κάτι φοβερά ασεβές, όμως ούτε για μια στιγμή εννοούσε να είναι ασεβής.
Αν πάμε πίσω στο Γένεσις β:7, και προσπαθήσουμε να βρούμε το νόημα των λέξεων, «πνοή
ζωής,» και τότε πρόκειται, αν σκεφτείς αρκετά, να βρεις το νόημα των λέξεων, «πνοή
ζωής,» και θα είσαι σε θέση να καταλάβεις πως ο Ινδουιστής, χωρίς αποκάλυψη, καταλήγει
στην πλάνη.
Αλλά μπλεγμένα μέσα σ’ αυτή τη βασική ίνα της πίστης του, είναι πολλά νήματα μιας περίεργης φιλοσοφίας· όπου πιστεύει πολύ στο δόγμα της αυταπάτης, με την οποία το ένα απρόσωπο Πνεύμα, «μέσα στην αυταπάτη που είναι εξαπλωμένη από πάνω του, είναι για
τον εξωτερικό κόσμο, αυτό που είναι η κλωστή για το ύφασμα, αυτό που είναι το γάλα για
το βούτυρο, αυτό που είναι ο πηλός για το δοχείο, αλλά μόνο σ’ αυτή την αυταπάτη,» δηλαδή, «η αυταπάτη δεν είναι η πραγματική υλική αιτία του κόσμου, όπως ο πηλός για το
δοχείο, αλλά η απατηλή υλική αιτία, όπως είναι ένα σκοινί για ένα φίδι»· και το πνεύμα του
ανθρώπου «είναι αυτό το Πνεύμα, προσωποποιημένο και περιορισμένο από τη δύναμη της
αυταπάτης· και η ζωή του κάθε ζωντανού πνεύματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα απειροστό τόξο του ενός και ατέρμονος κύκλου της άπειρης ύπαρξης.»
Βέβαια υπάρχουν απαντήσεις για αυτό το είδος της λογικής που είναι τέλεια αποδεκτές για
τον Δυτικό, αλλά δεν προκαλούν το ενδιαφέρον του Ανατολικού μυαλού. Προτείνεις ένα
πρακτικό τεστ για την πραγματικότητα ή μη αυτής της «αυταπάτης»—άγγιξε κάτι, πάτησε
μια βελόνα πάνω σου, κάνε οτιδήποτε για να αποδείξεις στον εαυτό σου τη δική σου πραγματικότητα, και τότε αυτός έχει έτοιμη την απάντηση. Αν και θεωρητικά πιστεύει ότι υπάρχει ένα, και μόνο ένα, Πνεύμα, αυτός «κατ’ ουσία πιστεύει σε τρεις καταστάσεις ύπαρξης—
την πραγματική, την πρακτική, και την απατηλή· γιατί ενώ μας βεβαιώνει ότι το ένα
Πνεύμα, ο Βράχμα, μόνο έχει πραγματική ύπαρξη, επιτρέπει μια πρακτική χωριστή ύπαρξη
στα ανθρώπινα πνεύματα, στον κόσμο, και στον προσωπικό Θεό ή θεούς, και καθώς επίσης
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και σε μια ύπαρξη που είναι ψευδαίσθηση. Και έτσι κάθε αντικείμενο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πρακτικά, σαν να υπάρχει πραγματικά και να είναι αυτό που φαίνεται να είναι.»
Αυτό είναι μόνο το τέλος ένα μακρού επιχειρήματος που σου προκαλεί σύγχυση, που περιμένω να μην το έχω μισο-καταλάβει, και το έκλεισε αναφέροντας μία στάντζα που μεταφράστηκε στα Αγγλικά από τον Dr. Pope, από ένα κλασσικό των Ταμίλ—
«Ω ύπαρξη που είναι δύσκολο να σε πλησιάσουμε "O Being hard to reach,
Ω άπειρη Λαμπρότητα, άγνωστη για την αλήθεια O Splendour infinite, unknown, in sooth
Δεν γνωρίζω τι να κάνω!»
I know not what to do!"
«Αυτός είναι μακριά από μένα» είπε, «ένας μακρινός Θεός που δεν πλησιάζεται,» και όταν
εγώ ανέφερα από τον Άγιο Αυγουστίνο, «Σ’ Αυτόν που είναι παντού, οι άνθρωποι έρχονται
όχι με ταξίδια, αλλά με αγάπη,» και του έδειξα τα λόγια, που στα Ταμίλ είναι θαυμάσια αρνητικά, «Αυτός ΔΕΝ είναι μακριά από κανένα μας,» απέφυγε την παρηγοριά και πήγε πίσω
στο παλιό ερώτημα, «Τι είναι Αλήθεια; Πως ένας μπορεί να αποδείξει τι είναι Αλήθεια;»
Υπάρχει μια Ινδική ιστορία για μια βασίλισσα που «απέδειξε την αλήθεια με το να γευτεί
την τροφή.» Η ιστορία μας λέγει ότι ο άντρας της που την αγαπούσε πάρα πολύ, και που
αυτή τον αγαπούσε πάρα πολύ, έχασε το βασίλειο του, περιπλανήθηκε μακριά με τη βασίλισσα του στο δάσος, και την άφησε εκεί καθώς αυτή κοιμόταν, ελπίζοντας ότι θα ήταν καλύτερα χωρίς αυτόν, και την ακολούθησε πολύ αργότερα στο παλάτι του πατέρα της, παραμορφωμένος, μεταμφιεσμένος σε υπηρέτη ανάμεσα σε υπηρέτες, ένας μάγειρας. Τότε οι
υπηρέτριες της πήγαν σ’ αυτήν και της είπαν για το θαυμάσιο μαγείρεμα, που έκανε με μαγικό τρόπο, θαυμάσιο στη γεύση και στο άρωμα. Αυτές ήταν σίγουρες ότι αυτός ήταν ο χαμένος από καιρό βασιλιάς που ήρθε πίσω σ’ αυτήν, και της είπαν να τις πιστέψει και να χαρεί. Αλλά η βασίλισσα φοβόταν ότι αυτό δεν ήταν η αλήθεια. Πρέπει να το αποδείξει, πρέπει να γευθεί το φαγητό. Αυτές τις φέρνουν λίγο φαγητό. Αυτή το γεύεται, και γνωρίζει.
Και η ιστορία τελειώνει μέσα σε χαρά. «Λάβετε πείρα μόνοι σας και δείτε πόσο είναι καλός
ο Κύριος»71 «Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει».72
Μετά από αυτό πλησιάζουμε στη σκέψη. Για έναν από την Ανατολή μια ιστορία είναι κάτι
που φωτίζει. Είπε «Αναζήτησα το δρόμο για την αλήθεια· και αναζήτησα το δρόμο για το
φως και τη ζωή. Πίσω μου, καθώς κοιτάζω υπάρχει σκοτάδι. Μπρος μου είναι μόνο το Άγνωστο» Και τότε με μια θερμότητα που δεν μπορώ να περιγράψω, είπε, «Λατρεύω Αυτόν
που δεν γνωρίζω, τον Άγνωστο Θεό.» «Αυτόν, λοιπόν που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον
γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό.»73 Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε
ήταν να πιέσουμε την απάντηση του Θεού στα λόγια του.
Ένα άλλο εδάφιο τον κράτησε στη δύναμη του πριν να φύγω: «Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια
και η Ζωή.» Και με αυτά τα δύο εδάφια τον άφησα. Ήταν απόγευμα, και αυτός στεκόταν
στη σκιά βλέποντα πέρα. Υπήρχαν πολλά κλαδιά μπερδεμένα μέσα σε ένα κήπο με φοίνικες. Ήταν πολύ σκοτεινός καθώς τον κοιτούσες. Πίσω ήταν ο βωμός των δαιμόνων, του
θεού και της γυναίκας του που βγαίνουν τη νύχτα και διώχνουν τα κακά πνεύματα μακριά.
Εκεί κοντά ήταν ένα γέρικο δέντρο, που έκανε σκιά, με ένα είδωλο από κάτω του. Όλα ήταν
στο σκοτάδι, και γεμάτα με σκοτεινά τίποτε, όλα σκοτάδι.
Αλλά ακριβώς έξω, όταν πήγα, υπήρχε φως· το μαλακό φως με την λάμψη που έρχεται μετά
που έχει δύσει ο ήλιος, ένα σημάδι ότι κάπου υπάρχει ο ήλιος και λάμπει. Και σκέφτηκα τα
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τελευταία του λόγια σε μένα, αλλά δεν μπορώ να περιγράψω τη θέρμη με την οποία τα
είπε, «Λατρεύω τον Άγνωστο Θεό.»
Φίλοι, εσείς που λατρεύετε ένα Θεό που γνωρίζετε, που η χαρά της ζωής είναι να Τον γνωρίζετε, θα θυμάστε να προσεύχεστε για αυτόν, που σήμερα αναζητά, νομίζω την αλήθεια,
θα βρει τον Άγνωστο Θεό.
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Κεφάλαιο 28: Πόσο καιρό;
«Έτρεμε καθώς στεκόμουν στην γειτονιά της κόλασης.»
Henry Martyn, Ινδία.
ΗΡΘΑ στο σπίτι αφού μάταια προσπάθησα να βοηθήσω ένα άλλο κοριτσάκι. Αυτή είχε ακούσει για τον Σωτήρα των παιδιών, και νομίζω ότι θα ερχόταν σ’ Αυτόν, αλλά δεν το ανέχτηκαν. Αυτή, όταν την πρωτοείδα ήταν γλυκιά και αθώα, με μάτια γεμάτα φως, μεγάλα
που κοιτούσαν, που χόρευαν, αλλά καμιά φορά δείχνανε μια μελαγχολία για μια στιγμή,
όμως μετά γέμιζαν ξανά με το γέλιο. Μου είπε ότι η μητέρα της ζούσε πολύ κοντά, και μου
ζήτησε να πάω και να τη δω· έτσι πήγα.
Η μητέρα με εξέπληξε. Τέτοιο πρόσωπο, ή μάλλον τέτοια έλλειψη προσώπου. Μπορούσες
να δεις ότι κάποτε ήταν πρόσωπο, αλλά τώρα ήταν ένα παράξενο χαλασμένο πράγμα, με
παράξενα σκληρά μάτια, τόσο ανόμοια από του κοριτσιού της. Δεν υπήρχε κανένα άλλο χαρακτηριστικό που να είχε σχηματιστεί πλήρως· ήταν ένα φοβερό κενό. Εκείνη την ημέρα άκουσε, σχεδόν έδειξε θέρμη. Κατάλαβε επίσης τόσο γρήγορα, σε έκανε να νιώσεις ότι είχε
ακούσει ξανά. Όμως δεν μας είπε τίποτε για τον εαυτό της, και το μόνο που ήξερε είναι ότι
υπήρχε κάτι που ήταν πάρα πολύ στραβό. Το περιβάλλον της μα το έλεγε αυτό.
Πριν να ξαναπάμε είχαμε ακούσει ότι ήταν συγγενής με έναν από τους πιο αξιόλογους ποιμένες, ο οποίος είχε μεταστραφεί στο Χριστό πριν από χρόνια. Τότε μας έπιασε ένας μεγάλος πόθος να προσπαθήσουμε να τη σώσουμε από μια ζωή για την οποία δεν είχε εκπαιδευτεί, και ειδικά ποθούσαμε να σώσουμε το μικρό της κορίτσι, και πήγαμε να προσπαθήσουμε. Αυτή τη φορά η μητέρα μας καλωσόρισε και μας είπε πως τα λόγια μας της είχαν
φέρει στο νου πράγματα που άκουσε όταν ήταν νέα. «Όμως τώρα είναι όλα διαφορετικά,
γιατί τώρα είμαι διαφορετική,» και μας είπε την ιστορία της. . . . «έτσι πήρα δηλητήριο,
αλλά αυτό δεν ενέργησε όπως ήθελα. Μόνο κατέστρεψε το πρόσωπο μου,» και άγγιξε τα
φτωχά υπολείμματα με το χέρι της, και συνέχισε με τη φρικτή της εξιστόρηση.. Εκεί υπήρχαν άνθρωποι που άκουγαν απ’ έξω και μιλούσε με έναν χοντρό ψίθυρο. Με δυσκολία μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι εννοούσε αυτά που έλεγε, καθώς μιλούσε για τη μοίρα που
προόριζε για την κόρη της. Και ωχ, πόσο την παρακαλέσαμε να δώσει της ζωή της τότε και
επί τόπου, και να μας αφήσει να τη βοηθήσουμε, και να βοηθήσουμε την αγαπητή μικρή
της κόρη. Φάνηκε να συγκινείται. Κάτι σα να ξύπνησε μέσα της και πάλευε. Τα σκληρά της
μάτια γέμισαν δάκρυα και κύλισαν κάτω στα μάγουλα της καθώς τη παρακαλούσαμε, στο
όνομα του κάθε τι που έχει μια μητέρα, να μη καταδικάσει το αθώο μικρό της κορίτσι, να
μη το σπρώξει με τα ίδια της τα χέρια στην κόλαση. Επί τέλους υποχώρησε, και υποσχέθηκε
ότι σε μια εβδομάδα αν ξαναρχόμαστε θα έδινε την κόρη της σε εμάς, και όσον αφορά τον
εαυτό της, θα το σκεφτόταν, και ίσως θα έδινε τη ζωή της· που όπως μας είπε τη μισούσε.
Υπήρχε ένα άλλο κορίτσι, ένα όμορφο και ήσυχο κορίτσι δεκαπέντε χρονών. Ήταν άρρωστη
και υπέφερε πολύ, και προσπαθήσαμε και για αυτήν· αλλά δεν φαινόταν να έχει ελπίδες.
«Πάρτε τη μικρή· δεν ήρθατε πολύ αργά για αυτήν,» είπε η μητέρα και έτσι φύγαμε με την
υπόσχεση της. Η ελπίδα και ο φόβος εναλλασσόταν μέσα μας. Ένιωθες άρρωστη από τον
φόβο μήπως συμβεί κάτι και η μητέρα πάρει πίσω το λόγο της, όμως πάλι έλπιζες. Η πόρτα
του σπιτιού ήταν ανοιχτή. Ο κόσμος στο δρόμο μας χαμογελούσε καθώς σταματήσαμε με
το κάρο-μπάντι, βγήκαμε έξω, και μπήκαμε μέσα. Θυμόμουν μετά τα χαμόγελα τους, και
κατάλαβα. Η μητέρα ήταν εκεί: σε μια γωνιά κουλουριασμένο από τον πόνο, ήταν το κορίτσι· στο πάτωμα κοιμισμένο, ήταν ναρκωμένο, το κοριτσάκι με τα χεράκια του απλωμένα
προς τα έξω. Τα μάτια της μητέρας ήταν σκληρά.
Δε μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Έξω στο δρόμο ο κόσμος καθόταν στις βεράντες τους
και γελούσαν. «Προσφέρετε είκοσι χιλιάδες ρούπια, και θα δείτε αν η μητέρα θα τη δώσει
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σε σας!» φώναξε κάποιος. Εμείς κάτσαμε μέσα δίπλα σ’ αυτή τη μητέρα, δεν ξέραμε τι να
πούμε. Το κοριτσάκι αναταράχτηκε στον ύπνο της, και γύρισε. «Θα πας;» είπε η μητέρα της
στο αυτί πολύ άγρια. Άνοιξε τα άτονα, μάτια που έδειχναν ότι δεν καταλάβαινε. Δεν ήθελε
να φύγει. «Ήθελε να έρθει την περασμένη εβδομάδα,» είπαμε. Η μητέρα είχε σκληρύνει,
και έσπρωξε το κοριτσάκι, και το κύλησε με το πόδι της. «Δε θα φύγει τώρα,» είπε. Ωχ,
πόσο λυπηρό φαινόταν! Είναι ένα από αυτά λυπηρά, πολύ λυπηρά πράγματα που ποτέ δε
γίνονται λιγότερο λυπηρά επειδή είναι συνηθισμένα παντού. Αυτό το μικρό κορίτσι, και εκείνο!
Πιάσαμε τα χέρια της μητέρας και τα βάλαμε στα δικά μας. Την παρακαλέσαμε ξανά. Όμως
τότε δε βρήκαμε τι λόγια να πούμε. Καμιά φορά συμβαίνει κι αυτό. Υπάρχουν πράγματα
που πνίγουν τα λόγια.
Τελικά μας ζήτησαν να φύγουμε. Το κορίτσι στη γωνιά δε μιλούσε—δεν μπορούσε, μόνο
βογκούσε· περάσαμε δίπλα της και βγήκαμε έξω. Η μητέρα μας ακολούθησε, και μας μισολυπόταν,—της έχει μείνει κάτι από τη γυναίκα, —μισο-σκυθρωπή, με το πρόσωπο της να
κατεβαίνει προς τα κάτω. «Δε θα την ξαναδείτε,» είπε, και ονόμασε την πόλη, ένα από τα
Σόδομα αυτής της Επαρχίας, στην οποία θα στέλνανε το κοριτσάκι· και τότε, σαν να ντράπηκε λίγο για την υπόσχεση της που δεν τήρησε, πρόσθεσε, «θα την άφηνα να φύγει, αλλά
αυτός δεν ήθελε, όχι, ποτέ· και δε μου ανήκει, τι άλλο μπορούσα να κάνω;» Δεν τη ρωτήσαμε ποιος ήταν «αυτός». Ξέραμε. Ούτε ρωτήσαμε τι τιμή πλήρωσε. Ξέραμε· πενήντα ρούπια, ή περίπου τρεις λίρες Αγγλίας, αυτή ήταν η τιμή για ένα μικρό κοριτσάκι που δόθηκε
για τον ίδιο σκοπό, όχι πολύ καιρό πριν. Για αυτό το κοριτσάκι η τιμή μπορεί να ήταν λίγο
μεγαλύτερη. Αυτό είναι όλο.
Στεκόμασταν δίπλα στη βοδάμαξα έτοιμοι να μπούμε και να ξεκινήσουμε. Οι άνθρωποι παρατηρούσαν. Η μητέρα είχε πάει πίσω στο σπίτι. Τότε μας ήρθε ένα μεγάλο κύμα πόθου για
αυτό το κοριτσάκι. Γυρίσαμε και είδαμε τη μικρή του τη μορφή ξαπλωμένη στο πάτωμα,
σαν να ήταν πεθαμένη, όπως φαινόταν, από όσα βλέπαμε. Ωχ και να είχε πεθάνει! Παρακαλέσαμε ξανά με όλη μας την καρδιά, αλλά ακόμη μια φορά αποτύχαμε.
Φύγαμε με το κάρο. Μπορούσαμε να δούμε ότι είχαν μαζευτεί για να μας κοιτάζουν, και
κλείσαμε τα μάτια μας για να μη βλέπουμε τα χαμόγελα τους. Όπως μας φάνηκε ακούσαμε
τα καμπανάκια των βοδιών να ηχούν χαρούμενα, και κλείσαμε και τα αυτιά μας για να μην
ακούμε τον ήχο. Και κλειστήκαμε με το Θεό, που γνώριζε τα πάντα για αυτό, και νοιαζόταν.
Για πόσο καιρό ακόμη Κύρια, για πόσο καιρό;
Και τώρα έχουμε ακούσει ότι έχει φύγει, και ξέρουμε, από αυτά που είδαμε να έχει συμβεί
προηγουμένως, ακριβώς τι θα συμβεί τώρα. Πόσο μέρα με τη μέρα θα καυτηριάσουν την
ψυχή του παιδιού με κοκκινωπά σίδερα, μέχρι να μην νιώθει ούτε να νοιάζεται πια.
Και η καυτηριασμένη ψυχή ενός παιδιού είναι ένα φοβερό πράγμα. Συγχωρήστε μας για τις
λέξεις που μπορεί να πληγώσουν και να σοκάρουν· λέμε τη ζωή της καθημερινότητας εδώ.
Είτε πληγωθεί είτε όχι, είτε σοκαριστείτε είτε όχι, δεν πρέπει να γνωρίζετε την αλήθεια;
Πώς μπορείτε να προσευχηθείτε όπως θα έπρεπε εάν γνωρίζετε μόνο θραύσματα της αλήθειας; Η αλήθεια είναι ένα καρβέλι. μπορείτε να το κόψετε όμορφα, όπως σε λεπτές φέτες
και να βούτυρο, με όλες τις κρούστες προσεκτικά κομμένες. Κανείς δεν αντιτίθεται τότε. Ή
μπορείτε να το κόψετε καθώς είναι, με την κρούστα και με όλα.
Σκεφτείτε το παιδί απόψε καθώς μαζεύετε τα παιδιά σας γύρω σας και κοιτάξτε στα αθώα
πρόσωπα και στα καθαρά, ειλικρινή τους μάτια. Η τελευταία μας είδηση ήταν ότι είχε επηρεαστεί με κάποιον τρόπο για να διαδώσει ένα ψέμα για τον τόπο, ξεκίνησε το πρώτο

158
σημάδι του καυτηριασμού. Την σκέφτομαι καθώς την είδα την πρώτη μέρα, φωτεινή σαν
πουλί· και μετά από αυτήν καθώς την είδα τελευταία φορά, ναρκωμένη στο πάτωμα. Την
σκέφτομαι ότι πρέπει να είναι τώρα, ξανά φωτεινή, αλλά με διαφορετική φωτεινότητα - όχι
το κοριτσάκι που ήξερα - ποτέ να μην ξαναγίνει αυτό το μικρό κορίτσι.
Ω, σύντροφοι, αναρωτιέστε αν νοιαζόμαστε; Αναρωτιέστε ότι σας παρακαλούμε να φροντίσετε; Αναρωτιέστε ότι δεν έχουμε μερικές φορές λόγια, και πέφτουμε πίσω στη σιωπή, ή
ξεσπούμε σε λόγια που μοιάζουν με έναν άλλο προικισμένο με έκφραση, ο οποίος ήξερε τι
θα αισθανόταν!
Με τέτοια λόγια, κλείνουμε. Κοιτάζοντας ξανά για ένα παιδί στο πάτωμα, με τα χέρια τεντωμένα και τα βαριά μάτια κλειστά - και ξέρουμε τι είδαν όταν άνοιξαν από αυτόν τον ύπνο—
«Θεέ μου! Μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα; My God! can such things be?
Εσύ δεν είπες ότι ό,τι κάνετε σε αυτά
Hast Thou not said that whatsoe'er is done
Σε αυτά τα αδύναμα και ταπεινά
Unto Thy weakest and Thy humblest one,
Γίνονται σε Σένα;
Is even done to Thee?
.......
Σκληρή, φοβερή· και δυνατή
Εγείρεται στον ουρανό της αγωνίας η κραυγή,
Γεμίζει το θόλο του κούφιου ουρανού,
Πόσο καιρό ακόμη, Ω Θεέ πόσο καιρό;

Hoarse, horrible; and strong,
Rises to heaven that agonising cry,
Filling the arches of the hollow sky,
How long, O God, how long?"
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Κεφάλαιο 29: Πόσο λογαριάζουμε ότι αξίζουν;
«Όσο απλώς προσευχόμαστε για όσο είναι μια απλή και ευχάριστη άσκηση, και δε γνωρίζουμε τίποτε για αγρυπνία στη προσευχή, και κούραση στην προσευχή δε θα μπορέσουμε
να πάρουμε την ευλογία που θα μπορούσαμε να έχουμε. Δε θα διατηρήσουμε τους ιεραποστόλους που καταπιέζονται από το τρομακτικό σκοτάδι της ειδωλολατρίας. . . .
Θα πρέπει να υπηρετήσουμε το Θεό ακόμη και ως το σημείο του να υποφέρουμε, και κάθε
ένας μας να αναρωτηθεί μέχρι ποιο σημείο επεκτείνω τη βασιλεία του Χριστού, με προσωπικά παθήματα και με πόνο;. . . Είναι πάντα αληθινό ότι αυτό που κοστίζει λίγο, αξίζει
λίγο.»
Αιδέσιμος J. Hudson Taylor, Κίνα.
ΣΗΚΩΣΕ τη στάμνα της με το νερό, και στάθηκε να μας παρατηρεί με κάποια περιέργεια. Οι
τρόποι της Μίσι Αμάλ που έπαιρνε φωτογραφίες ήταν κάτι πέρα από αυτήν. Μετά έκατσε
κάτω άνετα και μιλούσε. Αυτό συνέβη ένα χρόνο πριν.
Μετά προς το σούρουπο αυτή και όλοι οι γείτονες της μαζεύτηκαν στην πλατεία της αγοράς
για μια εξωτερική συνάθροιση. Λάμποντας από ζωή, μίλησε για πρώτη φορά. «Ήμουν Ινδουίστρια ένα χρόνο πριν. Λάτρευα τους θεούς που εσείς λατρεύετε. Με άκουγαν όταν
προσευχόμουν; Όχι! Είναι νεκροί θεοί. Ο Θεός είναι ο ζωντανός Θεός! Ελάτε στο ζωντανό
Θεό!
Το ένα μετά το άλλο τα αγόρια έδωσαν τη μαρτυρία τους εκείνο το σούρουπο. Οι καθαρές
τους αγορίστικες φωνές ακούστηκαν δυνατά γύρω στον κύκλο. Μερικοί άκουγαν και μερικοί γελούσαν.
Πίσω από μας ήταν ένας μικρός ναός δαιμονίων. Είχε μια βεράντα κλεισμένη με βαριά κάγκελα. Μέσα από αυτά τα κάγκελα μπορούσες να δεις τη μορφή ενός ειδώλου. Δίπλα μας
υπήρχε ένας βωμός. Μερικοί είχαν βάλει φανάρια στο πάνω μέρος αυτού του βωμού που
είχε σχήμα πυραμίδας. Μπροστά μας ήταν μια μάζα με σκούρα πρόσωπα. Πίσω μας, ήταν
οι μαύροι τοίχοι, τα μαύρα κάγκελα· μπροστά μας ήταν η μαύρη συνάθροιση, το μαύρο να
χάνεται μέσα στο μαύρο. Γύρω μας υπήρχε φως, το φως έλαμπε μέσα στη μαυρίλα. Έτσι ακριβώς ήταν και ένα χρόνο πριν. Τώρα είμασταν πίσω στο Ντοναβούρ, και σχεδόν το πρώτο
μέρος που πήγαμε ήταν αυτό το χωριό, όπου είχαμε πάει το φως και το είχαμε στήσει στην
καρδιά της μαυρίλας. Ένας ένθερμος νέος δάσκαλος σχολείου είχε σταλεί για να κρατήσει
το φως αναμμένο εκεί, και πήγαμε μεγάλη προσμονή. Εξαπλώθηκε το φως; Πήγαμε ίσια
στο σπίτι της παλιάς μας φίλης. Ήταν φιλική πάντα ακόμη στην παράξενη της, χοντρή επαρχιώτική της συμπεριφορά, όμως η καρδιά της δεν έλαμπε. «Πείτε, ποιο είναι το καλό στο
δικό σας το δρόμο; Θα γεμίσει το κενό που έχω μέσα μου; Και χτύπησε τον εαυτό της με
ένα ράπισμα στο σημείο που υποτίθεται ότι θα πάει το φαγητό. «Θα γεμίσουν τα δοχεία
μου για το ρύζι, ή θα θρέψει τα βόδια μου, ή θα κάνει τους φοίνικες να παράγουν καλό
χυμό; Αν δεν κάνει όλα αυτά τα καλά πράγματα τι τον χρειάζομαι;»
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«Αν είναι τόσο σημαντικός, γιατί δεν ήρθατε πιο νωρίτερα;» Η αγαπητή ηλικιωμένη γυναίκα που έκανε αυτές τις ερωτήσεις ζούσε εκεί, και είχαμε ψάξει σε όλο το λαβύρινθο με
τις αυλές για να τη βρούμε, όμως είχαμε αποτύχει. Το κορίτσι που άκουγε, ενώ πονούσε,
τώρα ήταν καλά, όμως όπως μας λέγει αυτή, η επιθυμία της έχει κρυώσει. Βρήκαμε άλλους
δύο ή τρεις που φαινόταν να ανάβουν τώρα· είθε ο άνεμος του Θεού να φυσήξει και να κάνει τη φλόγα να φουντώσει σε μια μεγάλη φωτιά! Αλλά ήρθαμε εδώ πίσω νιώθοντας ότι εμείς οι ίδιες είχαμε ανάγκη να μάθουμε περισσότερο για τη δύναμη της προσευχής αν αυτές οι ψυχρές ψυχές επρόκειτο να πιάσουν φωτιά. Θυμηθήκαμε πως, όταν είμασταν παιδιά
με τους φακούς συγκεντρώναμε το ηλιακό φως πάνω σε χαρτάκια και αυτά πιάνανε φωτιά·
και ποθούσαμε οι προσευχές μας να ήταν ένας φακός που θα εστίαζε την φωτιά της αγάπης του Θεού και θα πιάνανε φωτιά αυτές οι ψυχές.

Εικόνα 36ΣΗΚΩΣΕ τη στάμνα της με το νερό, και στάθηκε να μας παρατηρεί με κάποια περιέργεια.

Τώρα θέλω να δώσω λίγη ενθάρρυνση για να χαρούμε. Η Ευλογία πήγε στο Χωριό του Πολεμιστή για να δει αν ακόμη θα μας έκαναν φιλική υποδοχή, και η Χρυσαφένια πήγε στην
Πέτρα, όπου ορκίστηκαν ότι ποτέ δε θα μας δεχτούν. Πριν η Ευλογία να μπει στο χωριό,
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γονάτισε κάτω από ένα δέντρο Μπάνιαν, και καθώς θυμόταν τον υπηρέτη του Αβραάμ,
προσευχήθηκε για ένα σημάδι που να δυνάμωνε την πίστη της ότι ο Θεός θα εργαζόταν σ’
αυτό το μέρος. Ενώ προσευχόταν ένα κοριτσάκι ήρθε και την κοίταξε· μετά βλέποντας την
να προσεύχεται, είπε, «Μήπως σε έστειλε η Μίσι Αμμάλ που ήρθε πέρυσι πριν ένα χρόνο;»
Η Ευλογία είπε «Ναι.» Τότε το κοριτσάκι επανέλαβε τη στροφή που τους είχαμε μάθει να
τραγουδούν την πρώτη μέρα που είχαμε πάει. Της είπε «Κανένας από μας δεν ξέχασε,»·
και είπε στην Ευλογία πως οι γονείς της είχαν συμφωνήσει να μας επιτρέψουν να τους διδάξουμε αν κάποτε επιστρέφαμε στο χωριό. Το χωριό είχε ανοίξει. Αυτός προχωρά πριν
από μας.
Η εμπειρία της Χρυσαφένιας ήταν εξίσου δυναμωτική για την πίστη μας. Στον ίδιο δρόμο
όπου είχαν κάνει μια δημόσια επίδειξη καθαρισμού γιατί ο δρόμος είχε μολυνθεί από την
παρουσία μας που ήταν «χαμηλής κάστας», είκοσι σπίτια είχαν ανοιχτεί, όπου ήταν καλοδεχούμενη επισκέπτρια. Της είπαν, αυτό είναι μόνο για χάρη της Αγάπης. Δεν θέλουν ακόμη το Χριστό· έτσι ας εστιάσουμε το φως!
Μετά υπήρχε η ανάγκη, να κάψει η φωτιά του Θεού τα σκοινιά που κρατούνε τις ψυχές δεμένες κάτω. Υπήρχε μία με την οποία πάλευε το Πνεύμα πέρυσι, όταν βρισκόμασταν εκεί.
Όμως το σκοινί της αμαρτίας ήταν τυλιγμένο γύρω από την ψυχή της. Αυτή έχει έναν κακό
κουνιάδο, και μια ακόμη πιο κακή αδελφή, και μαζί σχεδίασαν ένα τόσο πονηρό σχέδιο,
που αυτή αν και ειδωλολάτρισσα έκανε πίσω, και με αγανάχτηση αρνήθηκε. Έτσι αυτοί
κρυφά της δηλητηρίασαν την τροφή, και έκαναν αυτό που επέλεξαν να της κάνουν. Και
τώρα ο κόμπος που δεν τον είχε δέσει αυτή και που στην αρχή απεχθανόταν, φαίνεται να
έγινε διπλός με τη δική της θέληση. Ωχ, πώς να γνωρίζαμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα
τον καυστικό φακό της προσευχής!
ΜΠΟΡΕΙ να υπάρχει ένα ποσό συναισθήματος, θεωρητικά τουλάχιστον όταν ανοίγεται μια
νέα περιοχή. Κάτι που είναι άγνωστο περιέχει δυνατότητες, και έλκει κάποιον να μπει. Όταν όμως ξανακάνεις τα βήματα, δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο. Το δυνατό φως της ημέρας σου
δείχνει τα πάντα όπως ακριβώς είναι. Βλέπεις ακόμη μια φορά τα πράγματα όπως είναι, αν
και δεν είναι προκαλεί το ενδιαφέρον να το δεις.
Μια αυλή στην οποία οι γυναίκες έχουν ακούσει συχνά. Μπορούμε να έρθουμε μέσα; Ω,
ναι, ελάτε! Αλλά μαζί μας μπαίνει και ένας γέρος φακίρης που είναι του χειρότερου τύπου.
Το σώμα του είναι ολόκληρο πασαλειμμένο με λάσπη· δεν έχει παρά μόνο λάσπη. Τα μαλλιά του είναι τραχιά και έχουν πούδρα στάχτης, το πρόσωπο του είναι χρισμένο με κόκκινη
και κίτρινη μπογιά, τα πονηρά του γεροντικά μάτια αλληθωρίζουν με κακία, και μας δείχνει
όλα του τα δόντια, που έχουν γίνει κόκκινα με μπιτλ, και λέγει απότομα τι έχει ανάγκη. Οι
γυναίκες λένε «τσι!» Μετά κυλιέται στο χώμα, κάνει σπασμούς, και σφίγγεται, και ουρλιάζει, και μετά χύνει τόσο βρώμικα μπουκάλια οργής που αναγκάζονται οι γυναίκες να του
δώσουν ότι απαιτεί, και φεύγει να κυλιστεί αλλού.
Τώρα μπορούμε να διαβάσουμε στις γυναίκες; Όχι! Μας λένε πολλά σαλάμ, αλλά δεν έχουν
καιρό. Χθες το βράδυ υπήρξε ένας βασιλικός καυγάς ανάμεσα σε δύο φίλες σε γειτονικές
αυλές, και παρουσιάστηκαν οι ιστορίες των οικογενειών και ανακαλύφθηκαν τα γενεαλογικά δέντρα. Σήμερα συζητούνε αυτά τα θέματα, και αφού τα ακούσανε όλα προηγουμένως, δεν έχουν καιρό για διάβασμα.
Πάμε σε άλλη αυλή· είναι πιο εκλεπτυσμένες, εδώ υπάρχει το αντίθετο του φακίρη, ένας
αξιοπρεπής ασκητής, κάθεται σε σιωπηλό διαλογισμό. «Τα ξέρουμε όλα αυτά! Μας τα έχετε πει προηγουμένως!» Όμως οι γυναίκες είναι φιλικές και πηγαίνουμε μέσα· και μετά
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από αρκετή ώρα με μια ζεστή κουβέντα η ασπρομάλλα γιαγιά αγγίζει το κομπολόι της.
«Αυτό είναι η σκάλα μου για τον ουρανό.» Τα μούρα του κομπολογιού είναι ωραία και
φτιαγμένα από σφυρήλατο χρυσό, είναι τα στερεοποιημένα δάκρυα, δάκρυα που χύθηκαν
λόγω οργής του θεού τους, όπως λένε, και έγιναν μούρα. Πώς τα μούρα φτιάχνουν σκάλες
για τον ουρανό; Δε γνωρίζει. Δεν ενδιαφέρεται. Ένα γέλιο ξεσπάει γύρω, όμως η καρδιά κάποιου δε γελά. Τέτοια γέλια είναι επικίνδυνα.
Πάμε σε ένα άλλο σπίτι· εδώ οι άντρες είναι ευγενικοί, και μας αφήνουν να μπούμε και να
βγούμε ελευθέρα. Ο Δρόμος, λένε, είναι πολύ καλός· είχαν ακούσει τον Ίγουερ να κηρύττει.
Όμως μια μέρα υπήρχε μια ταραχή στο σπίτι. Ένας από τους γιους ήταν πολύ άρρωστος. Υποφέρει για αρκετό καιρό· τώρα ξαφνικά έγινε χειρότερα, και υπάρχουν πολλές υποψίες.
Μετά οι γυναίκες ψιθυρίζουν την αλήθεια: ο πατέρας και αυτός είναι στα μαχαίρια, και ο
πατέρας τον δηλητηριάζει σιγά – σιγά — με μικρές δόσεις στρυχνίνης που αυτές κάνουν τη
δουλειά. Η αναταραχή δεν είναι βίαιη, αλλά είναι αρκετή για να τους κάνει να μη θέλουν
να ακούσουν. Τέτοιου είδους πράγματα μας κάνουν να προστρέχουμε πίσω στο Θεό. Κύριε,
δίδαξε μας να προσευχόμαστε! Δίδαξε μας για το πραγματικό μυστικό για έναν ένθερμο ζήλος στην προσευχή. Τόσο πολύ λίγα ξέρουμε για αυτό. Κύριε, δίδαξε μας να προσευχόμαστε!
«Ωχ, Άμμα! Άμμα! Μη προσεύχεσαι! Οι προσευχές σου με ταράζουν!»
Όλες κοιτάξαμε με έκπληξη. Μόλις είχαμε την συμπροσευχή της Ομάδας μας, όταν μια γυναίκα ήρθε τρέχοντας στο δωμάτιο και φώναζε με αυτόν τον τρόπο. Ήταν η μητέρα ενός
από τα κορίτσια μας, για τα οποία σας έγραψα προηγουμένως. Αυτή βρίσκεται ακόμη στο
λάκκο του Φοβερού. Τώρα η μητέρα ήταν όλο ταραχή, και μας είπε μια περίεργη ιστορία.
«Όταν φύγατε μακριά την περασμένη χρονιά, εγώ προσευχήθηκα. Εγώ προσευχήθηκα, και
προσευχήθηκα και προσευχήθηκα ξανά στο θεό μου να διαλύσει το έργο σας. Η καρδιά της
κόρης μου έχει εντυπωσιαστεί με τα λόγια σας. Φώναξα στους θεούς μου να την ξεπλύνει
από αυτά τα λόγια. Τα ξέπλυνε; Ωχ όχι! Και εγώ προσευχήθηκα για έναν γαμπρό, και ήρθε
ένας· και ήταν έτοιμο το κάρο για να την πάρει μακριά, όταν παρουσιάστηκε ένα εμπόδιο·
και ο γάμος διαλύθηκε. Και εγώ έκλαψα τόσο πολύ που σχεδόν διαλύθηκαν τα μάτια μου.
Και ξανά βρέθηκε άλλος γαμπρός, και πάλι βρέθηκα ένα εμπόδιο. Και ακόμη ξανά ήρθε ένας γαμπρός και πάλι ξανά ένα εμπόδιο· δεν μπορώ να κάνω τη κόρη μου να ‘δεθεί’, και οι
γείτονες με κοροϊδεύουν, και η Κάστα μου έχει ατιμαστεί»—και η φτωχή γριά μητέρα έκλαιγε, και είχε λυγμούς μέσα στην ντροπή και στη σύγχυση του προσώπου. «Και μετά
πήγα ξανά στο θεό μου και είπα, ‘τι άλλο να σου προσφέρω; Δε σου έχω δώσει όλα αυτά
που έχω; Και εσύ απορρίπτεις την προσευχή μου!' Μετά στο όνειρο μου εμφανίστηκε ο
θεός μου και μου είπε, ‘πες στους Χριστιανούς να μην προσεύχονται. Δεν μπορώ να κάνω
τίποτε εναντίον των προσευχών τους. Οι προσευχές τους με εμποδίζουν!' Γι’ αυτό σας θερμοπαρακαλώ, σταματήστε τις προσευχές σας για δέκα τέσσερις ημέρες—μόνο δεκατέσσερις ημέρες—μέχρις ότου να κάνω να ‘δεθεί’ η κόρη μου!»

«Και μετά που θα έχει δεθεί;» τη ρωτήσαμε. «Ω, τότε μπορεί ελεύθερα να ακολουθεί το
Θεό σας! Δε θα την εμποδίζω πια!»
Φτωχή γριά μητέρα! Όλα τα ψέματα επιτρέπονται όταν αφορούν πράγματα όπως αυτά. Εμείς γνωρίζαμε ότι ο γαμπρός που της πρότειναν είχε έρθει από ένα μέρος τριακόσια μίλια
μακριά, και η ιδέα ήταν να πάρει το κορίτσι με τη βία, μόλις θα ήταν «δεμένη.» Εμείς είμασταν σε προσευχή μέρα και νύχτα στο Θεό να το εμποδίσει αυτό. Και Αυτός το εμποδίζει!
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Όμως υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε. Αυτή η μητέρα είναι «αφοσιωμένη (επίσημα)». Έχει
πάρει τη έμπνευση. Καμιά φορά τη νύχτα της έρχεται, και αρχίζει να χορεύει έναν κακό
χορό, και προσπαθεί να αρπάξει το κορίτσι, που τότε μαζεύεται στην πιο μακρινή γωνιά του
μικρού σπιτιού· και αυτή χορεύει γύρω της, και τραγουδά ένα τραγούδι που ακόμη και στο
φως της ημέρας έχει δύναμη, αλλά τη νύχτα έχει κάτι που είναι ανέκφραστο. Μια φορά το
κορίτσι σχεδόν νικήθηκε, και τότε μέσα στην απελπισία της, σχεδόν δε γνώριζε ότι ήταν αμαρτία, έτρεξε στο μέρος που φυλάγουν το δηλητήριο, και ήπιε με μια γουλιά τόσο που
φτάνει για α σκοτώσει δύο, και ξάπλωσε στο πάτωμα για να πεθάνει. Σκέφτηκε ότι ήταν
καλύτερα να πεθάνει παρά να κάνει αυτό που της ζητά. Όμως βρήκαν τι είχε κάνει, και πήραν δραστικά μέτρα που τα χρησιμοποίησαν αμέσως, και το δηλητήριο την έκανε μόνο να
αρρωστήσει, και προκάλεσε βίαιο πόνο για μερικές μέρες. Έτσι λοιπόν υπάρχει ανάγκη για
την προσευχή που εμποδίζει. Κύριε, δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε!
Είναι άραγε η Ινδία γεμάτη με το φρικτό; «Γραφικό,» το λένε, που έμειναν ένα ή δύο μήνες,
και γράψανε ένα βιβλίο για να το περιγράψουν. Και συμφωνούν ότι το πιο γραφικό μέρος
της είναι συνδεδεμένο με τους ναούς της.
Η Ινδία καταλήγει σε έναν αιχμηρό βράχο· μπορείς να σταθείς ακριβώς στο άκρο του βράχου, και να βλέπεις μόνο τον ωκεανό γύρω σου, και σχεδόν όλη την Ασία από πίσω σου. Ένας ναός έχει χτιστεί στο σημείο, σαν να ισχυρίζεται ότι η χώρα είναι δική του. Πήραμε τα
παιδιά μας που είχαν μεταστραφεί στο Χριστό στο ακρωτήριο για Χριστουγεννιάτικες διακοπές, και ένα πρωινό μερικοί από μας περάσαμε ένα πρωινό κάτω από ένα παλιό τοίχο
του ναού, που ο τοίχος είναι γεμάτος με καβούρια «ερημίτες», και είναι πολύ ενδιαφέρον.
Αφού παρατηρήσαμε τους διασκεδαστικούς τρόπους αυτών των όντων, και μέσα από το
μαλακό ήχο της θάλασσα, ακούσαμε τη φωνή ενός Βραχμάνου, και κοιτάζοντας προς τα
πάνω είδαμε το εξής:
Ένα μικρό γκρουπ από πέντε, που καθόταν ανάμεσα στα βράχια και τη θάλασσα, έδωσε ένα
άγγιγμα της ζωής στη σκηνή και έκανε την εικόνα τέλεια. Υπήρχαν δύο άνδρες, μια γυναίκα,
ένα παιδί και ο ιερέας. Όλοι είχανε πάνω τους ένα V που ήταν το σήμα του Vishnu. Ο ιερέας
έδεσε το ιερό γρασίδι Kusa γύρω από τα δάχτυλά του δεξιού του χεριού, και έδωσε στον
καθένα μια χούφτα γρασίδι και έκαναν ότι έκανε αυτός. Σκόρπισαν το γρασίδι στην άμμο
για να την καθαρίσουν από τη βρωμιά της γης και μετά άρχισαν. Ο ιερέας έψαλε τα ονόματα του Θεού, μετά σταμάτησε, και έβαλε σημάδια στην άμμο. Τον ακολούθησαν ακριβώς. Έπειτα έκαναν μπάνιο, ενώ υποκλίνονταν προς την Ανατολή ανάμεσα σε κάθε βουτιά
και λάτρευαν· στη συνέχεια επέστρεψαν και τα επαναλάμβανε όλα. Πριν όμως το επαναλάβουν, ζωγράφισαν προσεκτικά τα σημάδια στο μέτωπό τους, χρησιμοποιώντας λευκή και
κόκκινη χρωστική ουσία, και συμβουλεύονταν έναν μικρό αγγλικό καθρέφτη χειρός - το ασυνήθιστο κομμάτι της Δύσης σε αυτήν την Ανατολή, αλλά συμβολικό των καιρών. Το κορίτσι τα ακολούθησε όλα, όπως θα το κάνει ένα παιδί, με τον όμορφο τρόπο. Ήταν μια χαριτωμένη μικρή κοπελίτσα με ένα πορφυρό seeley και πολλά χρυσά κοσμήματα. Η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν ντυμένη με σκούρο πράσινο. ο χρωματισμός ήταν μια χαρά στο μάτι,
πορφυρό και πράσινο, και το καφέ του βράχου, ενάντια στο γαλάζιο της θάλασσας.
Ήταν ένα από αυτά τα υπέροχα πρωινά που έχουμε συχνά στους Τροπικούς, όταν όλα σας
δείχνουν παντού το Θεό· λάμπει λέξη σαν μια λέξη που φωτίζεται· το τραγουδά στο τραγούδι του σύμπαντος· και εδώ σε αυτήν τη νότια θέση του καθεδρικού ναού της Φύσης,
κάτω από τη διαφάνεια του ουρανού, αυτά τα πέντε, με τον μοναδικό τρόπο ήξεραν, αναγνώρισαν την Παρουσία ενός μεγάλου Θεού και Τον λάτρευαν. Δεν υπήρχε τίποτα επαναστατικό εδώ, ούτε υπαινιγμός ειδωλολατρίας. Λάτρευαν το Αόρατο. Πολύ μεγαλοπρεπείς
ακούστηκαν οι Σανσκριτικοί στίχοι, με τους οποίους φώναζαν την λατρεία τους. «Βασιλιάς
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του απείρου! Βασιλιάς της αιωνιότητας! Απεριόριστος, Ατελείωτος, Άπειρος! « Ίσως ήταν η
ηχώ κάποιου αρχαίου χριστιανικού ύμνου. Ίσως να ήταν, αλλά δεν ήταν.
Δεν λατρεύουν τον Θεό τον Κύριο. Ίσως θα μπορούσαν, αλλά δεν το κάνουν. Ποιου είναι η
ευθύνη; Δεν ανήκει ένα μέρος της σε σένα και μένα; Η ομορφιά της σκηνής έχει φύγει από
μας· το γαλάζιο του γαλανού ουρανού έχει σβηστεί—
Μόνο σαν ψυχές βλέπω τον λαό εκεί κάτω
Only like souls I see the folk thereunder,
Δεμένοι αυτοί που θα ήταν νικητές,
Bound who should conquer,
σκλάβοι αυτοί που θα ήταν βασιλιάδες
slaves who should be kings;
Ακούνε τη μόνη τους ελπίδα
Hearing their one hope
Με άδειο θαυμασμό
with an empty wonder,
Δυστυχώς ικανοποιημένοι με το θέαμα πραγμάτων
Sadly contented with a show of
things.
Μετά με ορμή ανήκουστου πόθου
Then with a rush the intolerable craving
Με ανατριχιάζει σαν σάλπιγγας κάλεσμα
Shivers throughout me like a trumpet
call:
Ω να σωθούν αυτοί! Να χαθούμε για τη σωτηρία τους To perish for their saving,
Θάνατο για τη ζωή τους
Die for their life,
Ας προσφερθεί για όλους αυτούς
be offered for them all!"
Η εικόνα έχει γίνει με ψυχές—ψυχές που πρέπει να σωθούν. «Ω να σωθούν αυτοί! Να χαθούμε για τη σωτηρία τους!» Αυτό λέγει η εικόνα. Εικόνα! Δεν υπάρχει εικόνα.
Εκεί στο χώρο της εικόνας, υπάρχει μόνο ο πόνος—ο κόσμος του Θεού, και ο Θεός ατιμάζεται σ’ αυτόν! Ω, να δούμε αυτούς τους ανθρώπους ως ψυχές! Εκλεπτυσμένες ή χυδαίες, όμορφες ή φριχτές, ή απλώς βαρετές, ω το να τους δούμε «μόνο ως ψυχές,» και να ποθούμε
για αυτούς, και να προσευχηθούμε για αυτούς ως ψυχές που θα ζήσουν κάπου αιώνια, και
για τις οποίες ο κάθε ένας μας, κατά το μέτρο μας, είμαστε υπεύθυνοι στο Θεό. Μήπως λες
ότι δεν είσαι υπεύθυνος για αυτές ιδιαίτερα τις ψυχές; Ποιος είπε κάτι τέτοιο πρώτος; «Όταν αρνούμαστε ότι είμαστε οι φύλακες του αδελφού μας γινόμαστε ο Κάιν του αδελφού
μας.» Αν δεν είμαστε υπεύθυνοι, γιατί δεν παίρνουμε την ευθύνη να κάνουμε την έκκληση
σ’ αυτούς με μια παθιασμένη ποίηση;
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«Κάθε οικογένεια, κάθε φυλή
Που είναι στη σφαίρα της γης
Σ’ αυτόν να δώσει όλο το μεγαλείο
Και να τον στέψει Κύριο των όλων

"Let every kindred, every tribe,
On this terrestrial ball,
To Him all majesty ascribe,
And crown Him Lord of all!"

Γιατί να λέμε στους ανθρώπους να κάνουν κάτι αν δεν νοιαζόμαστε αν το έκαναν ή όχι; Οι
άγγελοι και οι μάρτυρες που τους αναφέραμε πριν, Τον έχουν στέψει από καιρό. Το ότι
ψάλλουμε σ’ αυτούς για αυτό το θέμα δεν έχει σημασία· αλλά όταν στρεφόμαστε σε όλες
τις οικογένειες και όλες τις φυλές, αλλάζει το θέμα. Πώς θα τον στεφανώσουν Κύριο των όλων όταν δεν γνωρίζουν για Αυτό; Γιατί δε γνωρίζουν για Αυτόν; Γιατί δεν τους είπαμε. Είναι
αλήθεια ότι πολλοί που τους μιλήσαμε ακούσανε «για τη μόνη τους ελπίδα με έναν άδειο
θαυμασμό»· όμως από την άλλη, είναι αλήθεια ότι το αιώνιο τραγούδι υψώνεται πληρέστερο σήμερα εξ αιτίας αυτών, που μέσα στη σκοτεινή ειδωλολατρία, ακούσανε και ανταποκριθήκανε, και τον στεφάνωσαν Βασιλέα.
Με το να ψάλλουμε ύμνους από μακριά ποτέ δε σώζουμε ψυχές. Με τη χάρη του Θεού, το
να έρθουμε και να δώσουμε και να προσευχηθούμε αυτό θα το κάνει. Είμαστε έτοιμοι για
αυτό; Ή μάλλον θα προτιμήσουμε απλώς να ψάλλουμε; Εσύ που ψάχνεις για καρδιές, ρίξε
τον προβολέα σου πάνω μας! Άραγε, ερχόμαστε, δίνουμε, προσευχόμαστε μέχρι να πονέσουμε; Προσευχόμαστε, ναι αγωνιζόμαστε στην προσευχή; Ή προσευχόμαστε ως μια ωραία
άσκηση; —μια άγια ανακούφιση για τα αισθήματα μας;
Έχουμε καθίσει μαζί κάτω από τον τοίχο δίπλα στη νότια θάλασσα. Κοιτάξαμε τους πέντε
καθώς λατρεύουν έναν άλλο και όχι τον Θεό μας. Τώρα αφήστε αυτό το μικρό παράθυρο
του Νότου να είναι σαν ένα μικρό σαφές τζάμι, μέσω του οποίου μπορείτε να κοιτάξτε μέχρι το Βορρά, τις γύρω χώρες και τα βουνά στο Θιβέτ, πάνω από το Θιβέτ και μακριά από
την απεραντοσύνη της Κεντρικής Ασίας, προς την Κίνα, τη Μογγολία, τη Μαντζουρία. και
ακόμη και τότε έχετε δει μόνο μερικά από τα υπέροχα σκοτεινά βόρεια εδάφη, που περιμένουν και περιμένουν -εσάς.
Και αυτή είναι μόνο η Ασία, μόνο ένα μέρος της Ασίας. Ο Θεός κοιτάζει κάτω προς όλο τον
κόσμο. Και για κάθε ένα από τα εκατομμύρια που δεν τον στέφουν ποτέ Βασιλιά, ο Χριστός
φόρεσε το στέμμα των αγκαθιών. Πως λογαριάζουμε την αξία αυτών των εκατομμυρίων;
Τους μετράμε έτσι που να θεωρούμε ότι αξίζει την αναδιάταξη της ημέρας μας, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να προσευχηθούμε; Τους μετράμε ότι αξίζει το να αφήσουμε μια
φιλοδοξία μας, την χαλάρωση της κράτησης μας σε ένα μόνο παιδί ή φίλο; Τους μετράμε
ότι αξίζει να παρατήσουμε οτιδήποτε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ; Ας μείνουμε ακίνητοι για
μια στιγμή και ας σκεφτούμε. Ο Χριστός μέτρησε τις ψυχές που αξίζουν στον Γολγοθά Τι
τους θεωρούμε ότι αξίζουν;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: Δύο είναι ασφαλείς
«Ο Θεός μου έδωσε την πείνα και τη δίψα για ψυχές. Θα με αφήσει ανικανοποίητα;»
James Gilmour74, Μογγολία.
«Ότι μια ψυχή έχει έρθει στον Χριστό εν μέσω τέτοιων εχθρικών επιρροών, είναι το έργο
του Αγίου Πνεύματος τόσο πλήρες και θαυμάσιο, που μερικές φορές είμαι πολύ χαρούμενος που σε κάθε βαθμό έπαιξε ρόλο στη χειραφέτηση ενός.»
Robert Noble75, Ινδία.
ΔΥΟ από τα αγόρια μας είναι ασφαλή. Μας άφησαν ξαφνικά. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουν φύγει. Το νεότερο ήταν το ιδιαίτερο αγόρι μας, το πρώτο από τα αγόρια που ήρθαν, ένα πολύ αγαπητό παιδί. Τον σκέφτομαι καθώς τον είδα το περασμένο απόγευμα όλοι περάσαμε μαζί, στέκονταν πάνω σε ένα βράχο που πλενόταν από το κύμα, ο άνεμος στα μαλλιά του και το πρόσωπό του βρεγμένο με αφρό, χαίρονταν σε όλα αυτά. Κανένα άλλο αγόρι δεν τολμούσε να πάει και να σταθεί στη μέση αυτού του αφρισμένου κύματος, αλλά η μυρωδιά του κινδύνου τον τράβηξε. Ήταν τόσο καλό αγόρι!
Το κάλεσμα να εγκαταλείψει το σπίτι του για τον Χριστό τον ήρθε σε μια υπαίθρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο χωριό του πριν από δύο χρόνια. Τότε υπήρχε η πικρότερη ντροπή να υπομείνει. Ο πατέρας και η μητέρα του, αναστατωμένοι και στενοχωρημένοι, έκαναν ό, τι μπορούσαν για να αποτρέψουν την ντροπή που προκλήθηκε από την ανοιχτή ομολογία του Χριστού. Ήταν μοναχογιός, κληρονόμος σημαντικής περιουσίας, οπότε το
ζήτημα ήταν πιο σοβαρό. Ο πατέρας τον αγαπούσε πολύ· αλλά τελικά έδωσε δύναμη στον
εαυτό του για να μαστιγώσει το αγόρι, και δύο φορές το έδεσε και το μαστίγωσε. Αλλά λένε
ότι ποτέ δεν ταλαντεύτηκε. μόνο τα δάκρυα της μητέρας του τα βρήκε δυσκολότερο να αντέξει.
Εβδομάδες πέρασαν με σταθερή ομολογία, και μετά ήρθε στο σημείο επιλογής μεταξύ του
Χριστού και του σπιτιού. Επέλεξε τον Χριστό, και νωρίς ένα πρωί άφησε όλα για να Τον ακολουθήσει. Του ήταν άραγε εύκολο να μαχαιρώσει την καρδιά της μητέρας του;
Όταν το νοικοκυριό ξύπνησε εκείνο το πρωί, ερχόταν σε μας. Ο πατέρας συγκέντρωσε τα
άλλα μέρη της φάρας του, και ήρθαν πλήθος στο μπανγκαλόου.
Κάθισαν στο πάτωμα σε κύκλο, με το αγόρι στη μέση τους, και παρακαλούσαν. Θυμάμαι
τον παλμό εκείνης της στιγμής τώρα. Ένας παλμός φάνηκε να χτυπάει στο δωμάτιο, τόσο
έντονη ήταν η ένταση, έως ότου μίλησε γενναία. «Δεν θα πάω πίσω,» είπε.
Υποσχέθηκαν τα πάντα - ένα σπίτι, γη, την κληρονομιά του που θα του δοθεί αμέσως, μια
γυναίκα «με πλούσια προίκα από κοσμήματα» - όλα αυτά που τα Ταμίλ αγόρια επιθυμούν
περισσότερο του προσφέρθηκαν. Και του υποσχέθηκαν την ελευθερία να λατρεύει τον Θεό.
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James Gilmour (Chinese:景雅各) (12 Ιουνίου 1843 - 21 Μαΐου 1891) ήταν Σκοτσέζος Διαμαρτυρόμενος Ιεραπόστολος στην Κίνα και Μογγολία. Υπηρέτησε με την London Missionary Society. Έζησε στην αρχή μόνος (ο Θεός
του έδωσε σύζυγο και παιδιά) και ένιωσε απογοήτευση ότι είχε για πολύ καιρό να δει κάποιον να μεταστρέφεται. Μετά από αρκετό καιρό είχε ένα δεύτερο. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια πριν αναγκαστεί να φύγει να δει μερικούς προσήλυτους.
Robert Turlington Noble ιεραπόστολος και ιδρυτής του Κολεγίου Noble που το διηύθυνε από το 1843 έως το
1865. Ήταν ανάμεσα στους Telugu. Το κολέγιο έκλεισε το 1938 Το κολέγιο τώρα λειτουργεί με την επανίδρυση
του από Ινδούς το 1966.
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«Έλα μόνο πίσω και σώσε την Κάστα σου και μην σπάσεις την καρδιά της μητέρας σου και
γίνεις η ντροπή της οικογένειάς σου.»
Ερχόντουσαν κάθε μέρα, μερικές φορές μεμονωμένα, μερικές φορές σε ομάδες, αλλά η μητέρα δεν ήρθε ποτέ. Την περιέγραψαν σε συγκινητική γλώσσα. Αυτή ούτε έτρωγε ούτε κοιμόντουσαν, είπαν, αλλά κάθονταν με τα μαλλιά της ξέμπλεκα και έκλαιγε και θρηνούσε τον
θάνατο του γιου της.
Τελικά σταμάτησαν να έρχονται, και ανακουφιστήκαμε, γιατί η μακροχρόνια ένταση ήταν
πολύ δυνατή· και αν και δεν κλονίστηκε ποτέ, γνωρίζαμε ότι παιδί την ένιωθε. Τον ακούγαμε να προσεύχεται για τους δικούς του, έχυνε την καρδιά του όταν νόμιζε ότι κανείς δεν
ήταν κοντά, και καμιά φορά είχε λυγμούς όταν ανέφερε τα ονόματα τους. Ο τόνος των παρακλήσεων του μας έκανε να δακρύζουν τα μάτια μας. Αχ μόνο αν μπορούσε να ζούσε στο
σπίτι του και να ήταν Χριστιανός εκεί! Αλλά γνωρίζαμε τι συνέβη σε άλλους, και δεν τολμήσαμε να τον στείλουμε πίσω.
Μετά ένα χρόνο πήγαμε όλοι μαζί στο νερό, και βαπτίστηκαν αυτός και τρεις άλλοι. Ο πρώτος που μπήκε στο νερό ήταν ένα μεγαλύτερο αγόρι, ο Λαμπρός Νίκος. Ο Λαμπρός-Βίος ήταν ο δεύτερος. Λίγες εβδομάδες λαμπρής ζωής—αυτές οι ευτυχισμένες μέρες κοντά στη
θάλασσα—και μετά με την ίδια σειρά, κλήθηκαν από τον ίδιο αποσταλμένο—τον γρήγορο
αποσταλμένο της Ινδίας, τη χολέρα—και οι δύο πέρασαν το ίδιο νερό, και πέρασαν στην
άλλη μεριά.
Ο Λαμπρός -Βίος ήταν καλά το πρωί, αλλά το σούρουπο ήταν νεκρός. Όταν το έπιασε ο
πρώτος πόνος μείναμε έκπληκτοι. Μετά, καταλαβαίνοντας, ξάπλωσε ειρηνικά. Οι ειδωλολάτρες ήρθαν πλήθος. Δεν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε έξω. Τον μάλωναν καθώς ήταν
ξαπλωμένος. «Αυτή είναι η ανταμοιβή σου γιατί έσπασες την Κάστα σου!» του έλεγαν.
Πάνω του ήταν η αγωνία της χολέρας. Δεν μπορούσε να πει πολλά, αλλά έδειχνε προς τα
πάνω, «μη με ταράζετε· αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνω στον Ιησού,» και προσπάθησε να ψάλλει μια στροφή από τους ύμνους μας, «Η Δύναμη μου και ο Λυτρωτής μου,
το Καταφύγιο μου—ο Ιησούς!»
Ειδοποιήθηκαν οι γονείς του μόλις έγινε γνωστό ότι ήταν άρρωστος. Ήρθαν βιαστικά, η
φτωχή απελπισμένη μητέρα του έκλαιγε δυνατά παρακαλώντας τους θεούς που δεν άκουγαν. Αυτός έδειχνε ξανά προς τα πάνω· σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου αλλά
προσπάθησε να πει «Ιησού» και «Έλα.»
Και τότε, ενώ οι ειδωλολάτρες στεκόντουσαν και κορόιδευαν, και η μητέρα χτυπούσε τα
στήθη της, και ο πατέρας, σιωπηλός στη θλίψη του, απλώς στεκόταν και κοιτούσε το γιο
του, το αγόρι έφυγε σιωπηλά. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι ήταν νεκρός.
Ω, πόσο μας λείπει! Και οι καρδιές μας πονάνε για τους δικού του, γιατί θρηνούνε όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα. Όμως ο Θεός γνωρίζει γιατί τον πήρε· και γνωρίζουμε ότι έκανε
το σωστό.
Κάθε ανάμνηση του είναι καλή. Όταν είχε περάσει η πρώτη οξεία ένταση βρήκαμε τι ώριμο
αγόρι ήταν, και εκείνη την εβδομάδα κοντά στη θάλασσα τότε φανερώθηκε όλη η ζωή και
η ευθυμία του, και πόσο το χάρηκε στο να κολυμπά και να κάνει βαρκάδα, και τόσο πολύ
απόλαυσε τις διακοπές. Είχαμε γι’ αυτόν πολλές ελπίδες, ήταν τόσο γεμάτος υπόσχεση και
ενέργεια της ζωής.
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Και τώρα όλα πέρασαν για τους δύο. Άξιζε τον πόνο που κόστισε; Τόσο μικρό διάστημα για
να δώσει τη μαρτυρία του, άξιζε;
Είναι αλήθεια ότι ήταν πολύ σύντομα όλα. Ο περισσότερος από τον μικρό χώρο μεταξύ του
ερχομού τους και της αναχώρησης τους είχε γεμίσει με μια προετοιμασία για ένα μέλλον
υπηρεσίας εδώ. Και όμως σ’ αυτό το λίγο χρόνο, το κάθε ένα από τα δύο είχαν βρει ένα
άλλο αγόρι που, ίσως , δε θα είχε ποτέ βρεθεί αν το κόστος είχε θεωρηθεί πολύ μεγάλο.
Και νομίζω, ότι αν τους ρωτούσες τώρα, θα σου έλεγαν για την υποδοχή του Ιησού που τα
έκανε όλα να αξίζουν.
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Κεφάλαιο 31: Τρεις αντιρρήσεις
«Είθε να έχω τη χάρη να ζω πάνω από κάθε ανθρώπινο κίνητρο· απλά με το Θεό και για το
Θεό, και να μη ταλαντεύομαι, ιδιαίτερα στο ιεραποστολικό έργο, με τις γνώμες των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν την κατάσταση των πραγμάτων, και των οποίων η γνώμη μπορεί να
είναι αντίθετη με τη δική μου.»
Henry Martyn, Ινδία.
ΑΥΤΑ τα γράμματα τα συνδυάσαμε μαζί για να βοηθήσουμε τους συντρόφους μας στην πατρίδα να καταλάβουν κάτι από τη φύση των δυνάμεων που παρατάσσονται εναντίον μας,
και να φέρουν αυτό που είναι ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ να χτυπήσει αυτό που είναι
πάνω από τα ανθρώπινα, και να προσεύχονται με λογική και με ένταση που δεν είναι δυνατές όταν δεν έχουν πληροφορημένη πίστη. Για πολύ καιρό έχουμε υποτιμήσει τη δύναμη
του Πραγματικού. Χρειαζόμαστε περισσότερη από τον τύπο της πίστης του Αβραάμ, ο οποίος χωρίς να εξασθενίσει κοίταξε τα γεγονότα, και τότε πάλι κοίταξε στην υπόσχεση και
δεν κλονίστηκε, αλλά έγινε πιο δυνατός. Η πίστη που δε γνωρίζει τα γεγονότα δε βοηθά
πολύ. Πριν από μερικά χρόνια, όταν είχαμε το πρώτο κορίτσι που μεταστράφηκε, κάποιοι
φίλοι μας γράψανε ότι χαίρονται τώρα που υποχώρησε ο τοίχος της Κάστας· περίμεναν ότι
θα άκουγαν ότι θα έπεφτε. Σαν θα κλόνιζε ολόκληρο τον τοίχο όταν πέφτει ένα κομμάτι
σκόνης από τα τούβλα του τοίχου! Μια τέτοια πίστη είναι ωραία, αλλά εδώ τελειώνει, μιλά
για αυτά που δε γνωρίζει.
Μετά ως προς τους ανθρώπους τους ιδίους, υπάρχουν ορισμένες παρανοήσεις που δύσκολα πεθαίνουν. Διαβάζαμε προχθές σε μια Αγγλική εφημερίδα, είναι πολύ καλά γνωστό
γεγονός ότι «οι Ινδές γυναίκες ποτέ δε χαμογελούν.» Εκπλαγήκαμε που το ακούσαμε αυτό.
Δεν το είχαμε προσέξει. Ίσως, αν όλες ήτανε τόσο ανώμαλα καταθλιπτικές, θα έπρεπε να
τις βρίσκαμε να έχουν λιγότερη αντίσταση στο να δεχτούν τα Χαρούμενα Νέα. Ξανά διαβάσαμε ότι μπορείς να διακρίνεις τους ειδωλολάτρες από τους Χριστιανούς από το θαυμάσιο
φως στο πρόσωπο των Χριστιανών σε σύγκριση με τη «θλιβερή έκφραση στο πρόσωπο των
σκοτισμένων ειδωλολατρών» Είναι η αλήθεια ότι μερικοί Χριστιανοί που είναι πραγματικά
φωτισμένοι, αλλά σε σύνολο, οι ειδωλολάτρες είναι αξιοσημείωτα χαρούμενοι γιατί η διαφορά δεν φαίνεται όπως νομίζουν μερικοί. Επίσης διαβάσαμε σε άρθρα που περιγράφουν
την Ινδία, ότι ο απελπιστικός πόθος των ανθρώπων είναι πολύ συγκινητικός. Αλλά εμείς
βρίσκουμε ότι η κύρια μας δυσκολία είναι να τους κάνουμε να πιστέψουν ότι υπάρχει κάτι
για να το ποθήσουν. Μάλλον θα μπορούσαμε να τους περιγράψουμε ως ανθρώπους που
πιστεύουν ότι δεν έχουν καμία ανάγκη, γνωρίζοντας ότι έχουν ανάγκη για το κάθε τι. Και
ξανά και ξανά διαβάζουμε ενθουσιώδεις περιγραφές των Ινδών γυναικών που στέκονται με
τα χέρια τους υψωμένα προς το Θεό. Ίσως να το κάνουν σε οράματα, αλλά συνήθως δεν το
κάνουν. Και η ολική απουσία αυτού του είδους των πραγμάτων είναι κάτι που κάνει τη βοήθεια σας κάτι το αναγκαίο για μας.
Όμως κανείς από σας δεν μπορεί να προσευχηθεί με τον τρόπο που θέλουμε να προσευχηθείτε, εκτός αν έχει πεισθεί στο μυαλό του ότι αυτό που του ζητείται να προσευχηθεί είναι
τελείως δίκαιο και σωστό· και ίσως να μας φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς που έχουν ακολουθήσει αυτή την ιστορία του Πολέμου ίσως να έχουν να έχουν αμφιβολίες για το πόσο
είναι σωστό—αν είναι σωστό, για παράδειγμα οι προσήλυτοι να εγκαταλείπουν τα σπίτια
τους για χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου Του. Ίσως όλοι να έχουν συναισθήματα συμπάθειας μαζί μας, όταν προσπαθούμε να σώσουμε μικρά παιδιά, αλλά μερικοί να μην έχουν συμπάθεια με αυτά που κάνουμε όταν έχουν ως αποτέλεσμα τη λύπη και την παρανόηση —«όχι ειρήνη, αλλά ξίφος.» Έτσι ο σκοπός μας είναι να συγκεντρώσουμε σε τρεις, μερικές από τις πολλές αντιρρήσεις που πολλές φορές έχουν ειπωθεί σε αυτούς που εμπλέκονται σ’ αυτού του είδος το έργο, επειδή νιώθουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να απαντηθούν αν είναι δυνατόν, μην τυχόν και χάσουμε τη νικηφόρα προσευχή κάποιου.
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Η πρώτη ομάδα των αντιρρήσεων μπορεί να συμπυκνωθεί στο ερώτημα αν είναι σωστό ή
δεν είναι αυτό που γίνεται, όταν εμείς «επιβάλουμε τη θρησκεία μας» σε αυτούς που δεν
τη θέλουν. Μας υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι πολύ αποθαρρυντικό, οι μεταστροφές είναι σπάνιες, και όταν συμβαίνουν φαίνεται ότι δημιουργούν πολύ μεγάλη σύγχυση. Είναι
προφανές ότι ούτε εμάς επιθυμούν, ούτε και το Ευαγγέλιο μας· και δεν είναι παράξενο, όταν οι συνθήκες για τη μαθητεία περιλαμβάνουν πάρα πολλά. «Δε θα πρέπει ως ξένοι να
ερχόμαστε και να εμπλεκόμαστε με τη θρησκεία μας,» έγραψαν οι φίλοι που έχουν αντίρρηση, «και να τραβούν από μας τα παιδιά μας· αυτό είναι κάτι που δεν μας αρέσει· και δεν
αρέσει και στους Ινδουιστές!» Και ένας που διάβασε τις επιστολές μας έγραψε ότι αναρωτιόταν πως τα κορίτσια που ήρθαν σε μας θα μπορούσαν να είναι έστω και μια στιγμή ευτυχισμένα, αφού κάνανε κάτι το τόσο άδικο και άκαρδο όσο που παράκουσαν τους γονείς
τους. «Αξίζουν πολύ να υποφέρουν,» μας έγραψε μια γυναίκα. «Είναι απόλυτη ντροπή και
ατιμία ένα κορίτσι να παρατήσει τους δικούς της!»
Ένας στρέφεται από το διάβασμα της επιστολής, και κοιτάζει σ’ αυτούς που το έχουν κάνει·
και γνωρίζοντας ότι έχουν ανάγκη για κάθε κομμάτι βοήθειας από προσευχή που μπορούν
να κερδίσουν, ένας νιώθει ότι αξίζει να προσπαθήσει να δείξει σ’ αυτούς που τους κατηγορούν, γιατί το κάνουν, και πως δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά αν θέλουν να μείνουν
αληθινοί Χριστιανοί.
Αυτή η αντίρρηση για το αν ολόκληρο το έργο είναι σωστό ή λάθος οδηγεί σε μια άλλη που
σχετίζεται με το βάπτισμα. Είναι σοβαρό το θέμα για να σκεφτούμε για τις οικογένειες που
διαιρούνται με βάση ερωτήματα για τη θρησκεία· σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερο για έναν που έχει μεταστραφεί στο Χριστό να ζήσει μια συνεπή Χριστιανική ζωή στο σπίτι του,
ακόμη και χωρίς να έχει βαπτιστεί, από του να σπάσει αυτός ή αυτή την ηρεμία του σπιτιού με το να φύγει από το σπίτι του/της τελείως; Ή, αφού έχει βαπτιστεί, δε θα πρέπει
αυτή να επιστρέψει στο σπίτι ως Χριστιανή
Το τελευταίο—και αυτό έρχεται σε γράμματα από αυτούς· που, περισσότερο από άλλους
έχουν συμπάθεια για μας—γιατί να μην αφιερώσουμε τις ενέργειες μας για ένα έργο με πιο
καρποφόρο χαρακτήρα; Μας υπενθυμίζουν για έναν τύπο έργου «μαζικού – κινήματος» όπου «έθνη γεννιούνται σε μια μέρα»· και συχνά για κατ’ όνομα Χριστιανούς που επειγόντως
χρειάζονται φωτισμό. Γιατί να μην εργαστούμε στη γραμμή της ελάχιστης αντίστασης, όπου η μεταστροφή προς το Θεό δε σημαίνει κατ’ ανάγκη το σπαθί και τη φωτιά, όπου μέσα
σε μια εβδομάδα θα μπορούσαμε να κερδίσουμε περισσότερες ψυχές από ότι σε έργο ετών
που να μην έχει αποτελέσματα;
Παραδεχόμαστε ειλικρινά ότι αυτές οι αντιρρήσεις και προτάσεις είναι φυσικά λογικές και
ότι αυτό που δηλώνουν είναι απολύτως αληθές. Είναι αλήθεια ότι η εργασία μεταξύ των Ινδουιστών υψηλής κάστας σε όλη την Ινδία (όπως μεταξύ των Μουσουλμάνων σε όλο τον
κόσμο) είναι πολύ δύσκολη. Είναι αλήθεια ότι η ανοιχτή ομολογία του Χριστού δημιουργεί
καταστροφικές διαιρέσεις στις οικογένειες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει άλλη δουλειά που
πρέπει να γίνει.
Ειδικά νιώθουμε ιδιαίτερα τη δύναμη της δεύτερης αντίρρησης. Πλήρως αναγνωρίζουμε ότι
το σωστό πράγμα είναι ο προσήλυτος να ζήσει ανάμεσα στους δικούς του/της ανθρώπους,
και το φως του/της να λάμψει στο δικό του/της σπίτι· και θρηνούμε για την υπερβολική δοκιμασία, που περιλαμβάνεται σ’ αυτό που λέμε «βγαίνει έξω.» Για ανθρώπους που έχουν
τόσο ισχυρά έθιμα όσο οι Ινδοί, σε μια φύση τόσο συναισθηματική όσο είναι η Ινδική φύση,
αυτό το κόψιμο των δεσμών με το σπίτι είναι κάτι το πολύ σκληρό.
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Και τώρα, για να μη χάσουμε τις προσευχές σας, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε.
Και πρώτα απ’ όλα, ας κρατήσουμε αυτό το γεγονός: δεν είναι δίκαιο ούτε σοφό, να συγκρίνουμε το έργο, και τις επιτυχίες στο έργο, μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων και μιας άλλης, γιατί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτελείται το έργο είναι διαφορετικές, και οι
αόρατες δυνάμεις που έρχονται για να αντιπαρατεθούν σ’ αυτό είναι διαφορετικές τόσο σε
χαρακτήρα όσο και σε δύναμη. Καμιά φορά υπάρχει περισσότερο «αποτέλεσμα» που είναι
γραμμένο σε μια μόνο στήλη ενός εβδομαδιαίου θρησκευτικού περιοδικού, από όλο όσο
περιέχεται σε 646 σελίδες ενός από τα ευγενέστερα Ιεραποστολικά βιβλία της σύγχρονης
εποχής, Στο Κατώφλι της Κεντρικής Αφρικής (On the Threshold of Central Africa)76. Ή πάρτε
δύο τυπικές αντίθετες ζωές του, Moody και του Gilmour. Ο Moody είδε να κερδίζονται ψυχές σε μια μέρα περισσότερες από όσες είδε ο Gilmour σε εικοσιτέσσερα χρόνια. Αυτό δεν
οφειλόταν στο ότι ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Και οι δύο γνώριζαν το Βάπτισμα της Δύναμης, και οι δύο ζούσαν εν Χριστώ και οι δύο αγαπούσαν. Αλλά αυτά είναι ακραίες περιπτώσεις για σύγκριση· πάρε δύο, και οι δύο ιεραπόστολοι, δίδυμοι αδελφοί στο πνεύμα, ο
Brainerd στη Βόρειο Αμερική και ο Henry Martyn στην Ινδία. Ο Brainerd είδε πολλούς να έρχονται στον Ιησού· ο Martyn σχεδόν κανένα. Ο καθένας τους ήταν ένας πρωτοπόρος ιεραπόστολος, ο κάθε ένας ήταν μια φλόγα πυρός. «Τώρα αφήστε με να καώ για το Θεό,» έγραψε ο Henry Martyn, και το έκανε. Όμως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κάθε ένας
τους εργάστηκε, διέφεραν πάρα πολύ πνευματικά όπως διέφεραν και κλιματολογικά. Μπορούμε να συγκρίνουμε το έργο τους, ή να το μετρήσουμε από τα Ορατά αποτελέσματα; Το
έκανε ο Θεός; Ας αφήσουμε λοιπόν τη σύγκριση αυτού με εκείνο—δεν γνωρίζουμε αρκετά
για να συγκρίνουμε. Ας σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε γήινες ζυγαριές για το βάρος
αιωνίων πραγμάτων και ψυχών. Μόνο η ζυγαριά του Θεού είναι αρκετά ευαίσθητη για
τόσο λεπτό έργο όσο αυτό.
Ας πάρουμε τώρα τις αντιρρήσεις μία-μία. Πρώτη, «Γιατί πηγαίνετε εκεί που δε σας θέλουνε;
Πηγαίνουμε γιατί πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας, μας είπε να πάμε. Εκείνος είπε, «εις όλον
τον κόσμο,»77 και «σε όλη τη κτίση.» Η εντολή που έχουμε είναι πολύ γνωστή. «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.» 78 Εις όλον τον κόσμο
εννοεί παντού και, «σε όλην την κτίση» εννοεί τον κάθε ένα. Αυτές οι εντολές είναι τόσο ξεκάθαρες ώστε δεν υπάρχει χώρος για να θέσουμε ερωτηματικά για το νόημα τους.
Όλοι οι ιεραπόστολοι σε όλες τις εποχές έτσι κατάλαβαν τις λέξεις «όλον» και «πάσαν.»
Πριν εφτακόσια χρόνια πριν ο πρώτος ιεραπόστολος που πήγε σε Μουσουλμάνους δεν ήταν καλοδεχούμενος, πήγε στη φυλακή· αλλά ποτέ δεν αμφέβαλε ότι στάλθηκε σ’ αυτούς.
«Ο Θεός το ήθελε,» είπε ξανά και ξανά. Αυτοί τον λιθοβόλησαν, και πέθανε—πέθανε, αλλά
χωρίς αμφιβολία είχε σταλεί.
Ο ίδιος ο Κύριος μας, δεν πήγε μόνο στον κοινό λαό που Τον άκουγε ευχαρίστως, αλλά πήγε
και στους ιερείς και στις πολιτικές τάξεις, που δεν είχαν επιθυμία για την αλήθεια. « Οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε,»79 τους είπε, αλλά τους έδωσε την ευκαιρία με το να
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πάει σ’ αυτούς. Τα λόγια, «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω,»80 ειπώθηκαν σε ένα
ακροατήριο που δε διψούσε για το Ευαγγέλιο.
Ο Άγιος Παύλος θα είχε τη διάθεση πρόθυμα να κηρύξει τον Λόγο στην Ασία, ειδικά στη Γαλατία, όπου οι άνθρωποι τον αγαπούσαν πολύ· αλλά πήρε μια εντολή, και πήγε στην Ευρώπη, στους Φίλιππους, όπου τέθηκε στη φυλακή. στη Θεσσαλονίκη, όπου η αντιπολίτευση
ήταν τόσο δυνατή που έπρεπε να φύγει μακριά τη νύχτα· στην Αθήνα, όπου ήταν το φρούριο των φιλοσόφων. Αλλά ο Θεός έδωσε ψυχές σε κάθε ένα από αυτά τα μέρη· μόνο λίγες
σε σύγκριση με το μεγάλο αδιάφορο πλήθος, αλλά θα σας έλεγε ότι οι λίγες ψυχές άξιζαν.
Δεν θα τον είχε χάσει μια Λυδία, μια Δάμαρις; Πάνω απ 'όλα, δεν θα τον είχε παρακούσει
στην εντολή του Κυρίου του;
Είτε λοιπόν αν το μήνυμα μας είναι ευπρόσδεκτο ή όχι, το γεγονός παραμένει ότι πρέπει να
πάμε σε όλους· και όσο χειρότεροι είναι και όσο πιο σκληροί είναι, τόσο πιο προφανές είναι
ότι είτε μας θέλουν είτε όχι, το χρειάζονται.
Ο M. Coillard 81 ληστεύτηκε από τους ανθρώπους στους οποίους είχε πάει μετά ένα μακρύ
ταξίδι για να τους βρει. «Βλέπετε, δεν κάναμε λάθος,» έγραψε «που φέραμε το Ευαγγέλιο
στο Ζαμβέζη.»
Η δεύτερη αντίρρηση είναι, «Γιατί να διασπάτε τις οικογένειες με το να επιμένετε στο Βάπτισμα ως κάτι το απαραίτητο για τη μαθητεία;»
Και πάλι απαντάμε, Γιατί πιστεύουμε αυτά που μας είπε ο Κύριος μας. Είπε «βαπτίζοντες
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος»82 Ποιο δικαίωμα
έχομε εμείς οι Δούλοι Του, να μην προχωρήσουμε σε πλήρη υπακοή; Δε γνώριζε τις συνθήκες των Ινδουιστών της Υψηλής κάστας όταν έδωσε την εντολή; Αγνοούσε το ότι το σπάσιμο των οικογενειών που θε περιλάμβανε; « δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν
τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ ʼ ἢ διαμερισμόν»83 Και μετά έχουμε τα λόγια που είδαμε να εκπληρώνονται κατά γράμμα, στην περίπτωση κάθε προσήλυτου από υψηλή κάστα. «ἔσονται
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, 53
διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ
τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.»84 Αυτά είναι
πραγματικά φοβερά εδάφια· κανείς εκτός από τον ιεραπόστολο δεν γνωρίζει πόσο φοβερά
είναι. Υπάρχουν φορές που δυσκολευόμαστε πολύ να αντέξουμε τον πόνο που φέρνει αυτή
η διαίρεση. Είμαστε άραγε πιο τρυφεροί από το Ένα Τρυφερό; Είναι η συμπάθεια μας πιο
αληθινή από τη δική του; Μπορούμε να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να πούμε, «είναι
πολύ μεγάλο το κόστος, Κύριε· κοστίζει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να υπακούσουμε σε
Σένα»;
Αλλά ας δεχτούμε ότι ισχύει η εντολή, γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει ο βαπτισμένος προσήλυτος και να ζήσει στο σπίτι του; Γιατί δεν τον θέλουν εκεί ως Χριστιανό. Είναι σπάνιες οι
εξαιρέσεις σ’ αυτόν τον κανόνα (μιλάμε για Ινδουιστές Κάστας) και μπορούν να εξηγηθούν
από κάποιες περιστάσεις που μετρίαζαν την αντίθεση.
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Η γυναίκα από την υψηλή κάστα που μας είπε: «Δεν μπορώ να ζήσω εδώ και να σπάσω την
Κάστα μου, αν την σπάσω πρέπει να φύγω», είπε την αλήθεια. Η διατήρηση της κάστας περιλαμβάνει από μόνη της την τήρηση ορισμένων εθίμων που από τη φύση τους είναι ειδωλολατρικά. Σπάσιμο της κάστας σημαίνει παραβίαση αυτών των εθίμων. και κάποιος που
συνήθως παραβιάζει και δεν τηρεί τους κανόνες, που θεωρούνται δεσμευτικοί και έγκυροι
από το υπόλοιπο νοικοκυριό, δεν θα γίνονται ανεκτοί σε ένα ορθόδοξο ινδουιστικό σπίτι.
Δεν είναι ζήτημα δίωξης ή θανάτου ή θέλω ή δεν θέλω να είμαι εκεί· είναι ζήτημα ότι δεν
είναι επιθυμητός εκεί, εκτός αν, πράγματι, θα συμβιβαστεί. Ο συμβιβασμός είναι η μόνη
ανοιχτή πόρτα για να γυρίσει πίσω στο παλιό σπίτι, και ο Θεός ξέρει μόνο τι κοστίζει όταν
γίνεται η επιλογή και ότι μια πόρτα είναι κλειστή.
Αυτή η συνεχής επανάληψη για τη δύναμη και την σκλαβιά της Κάστας, ίσως φανεί σχεδόν
κουραστική, όμως η λέξη, και τι υπάρχει από πίσω της, είναι μια μεγάλη απάντηση σε χιλιάδες ερωτήματα, και έτσι έρχεται ξανά και ξανά. Ειδικά στη Νότιο Ινδία, και ακόμη περισσότερο στα γειτονικά βασίλεια του Travancore και Cochin, το αίσθημα της Κάστας είναι τόσο
δυνατό, που καμιά φορά λέγεται ότι η Κάστα είναι η θρησκεία της Νότιας Ινδίας. Αλλά παντού σ’ όλη την Ινδία, για κάθε ορθόδοξο Ινδουιστή, είναι ένα μέρος του εαυτού του. Μπορείς να βγάλεις την Κάστα από μέσα του; Μπορείς; Θα έπρεπε να τον στεγνώσεις πρώτα τελείως από το αίμα του.
Είναι αυτή η δύναμη του πνεύματος της Κάστας που στη Νότιο Ινδία γίνεται αιτία να έχει τη
μορφή της αποφασιστικότητα να πάρουν πίσω αυτόν που έχει ασπαστεί τον Χριστιανισμό.
Τους δίνουν υποσχέσεις ότι θα μπορέσουν να ζήσουν στο σπίτι τους ως Χριστιανοί. «Θα σε
στέλνουμε με βοδάμαξα-μπαντι κάθε Κυριακή στην εκκλησία»—υποσχέσεις που δίνονται
και δεν τηρούνται. Εάν ο προσήλυτος είναι ένα αγόρι, μπορεί πιθανόν να επανεμφανιστεί.
Αν είναι κορίτσι—θα έλεγα ποτέ, όμως θυμάμαι που άκουσα για κάποια που επανεμφανίστηκε , μετά από φυλάκιση δεκαεφτά ετών—ένα ερείπιο. Λέτε να τους στείλουμε πίσω;
Σκεφτείτε τις γραμμές με τελίτσες που βρήκατε σε διάφορα κεφάλαια που διαβάσατε· αναρωτηθείτε τι καλύπτουν· μετά στείλτε τους πίσω αν μπορείτε.
Η τρίτη ένσταση χωρίζεται σε δύο μισά. Το πρώτο μισό είναι, «Γιατί δεν πηγαίνετε στους
Χριστιανούς;» Στην οποία απαντάμε, κάνουμε και για τον ίδιο ακριβώς λόγο με αυτόν που
έχουμε δώσει δύο φορές πριν, επειδή ο Δάσκαλός μας μας είπε να το κάνουμε. Οι εντολές
της πορείας μας είναι τριπλές, μία παραγγελία για κάθε μορφή υπηρεσίας που άγγιξαν οι
τρεις αντιρρήσεις. Η τρίτη εντολή αγγίζει αυτό, «διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν»(διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας έχω δώσει εντολή)85." Έτσι πηγαίνουμε, και προσπαθούμε να τους διδάξουμε τα «όλα»· και μερικοί από αυτούς μαθαίνουν,
και πηγαίνουν να διδάξουν άλλους, και έτσι το μήνυμα ενός πλήρους Ευαγγελίου διαδίδεται, και η νύφη ετοιμάζεται για τον γαμπρό.
Το δεύτερο μισό αυτής της αντίρρησης είναι, «Γιατί δεν κάνετε ένα πιο εύκολο έργο; Υπάρχουν τόσοι πολλοί στους οποίους μπορείτε να πάτε, γιατί δεν πάτε σ’ αυτούς;» Και φαίνεται σαν μια υπόδειξη, ότι αν υπάρχουν ανοιχτές πόρτες, ίσως θα ήταν καλύτερο να μπούμε
μέσα από αυτές, αντί να συνεχίσουμε να χτυπάμε στις κλειστές.

Αναζητούμε να μπούμε από αυτές τις ονομαζόμενες ανοιχτές πόρτες, αλλά βρίσκουμε ότι
δεν είναι τόσο ανοιχτές όταν βλέπουν ότι δεν έχουμε να δώσουμε κάτι το απτό. Τα πνευματικά πράγματα δεν θεωρούνται από τους πιο πολλούς ότι αξίζουν τίποτε. Παρ’ όλα αυτά το
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έργο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απείρως ευκολότερο, και συγκριτικά υπάρχουν πολλοί
που το κάνουν.
Ο μεγαλύτερος αριθμός εδώ είναι μεταξύ των Χριστιανών, ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός είναι μεταξύ τω Μαζών, και πάντοτε και παντού οι λιγότεροι, είναι ανάμεσα στις Τάξεις, όπου μια μεταστροφή περιλαμβάνει τόσο φοβερές διαμάχες με τον Πονηρό, που αυτό
που είναι ανθρώπινο ωχριά και αποτυγχάνει καθώς αντιμετωπίζει το κόστος κάθε νίκης.
Όμως η πραγματική μεταστροφή πάντοτε κοστίζει. Με μεταστροφή εννοούμε κάτι παραπάνω από μια μεταρρύθμιση, που προκαλεί λιγότερες θύελλες. Το είδος του έργου που
φαίνεται να γοητεύει τους πιο πολλούς πίσω στην πατρίδα, είναι αυτό που είναι γνωστό ως
«μαζικό κίνημα,» και το οποίο έχουμε αγγίξει προηγουμένως, ίσως θα πρέπει να δώσουμε
εξηγήσεις περί τίνος πρόκειται πραγματικά. Αυτό το κίνημα, ή μάλλον το ορατό του αποτέλεσμα, συχνά είναι πολύ αραιωμένο που προκαλεί έκσταση. Αναφέρω από έναν επισκέπτη
του χειμώνα: «Οι Χριστιανικές εκκλησίες είναι χιλιάδες, τα μέλη τους εκατομμύρια· ολόκληρες περιοχές είναι Χριστιανικές, ολόκληρες κοινότητες έχουν μεταμορφωθεί.» Και κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο και ρωτάμε ο ένας τον άλλο, «Που;»
Όμως σ’ αυτήν την ερώτηση κάποιοι θα απαντήσουν χαρούμενα, «Εδώ!» Υπάρχουν ιεραποστολές στην Ινδία των οποίων η πολιτική που παραδέχονται είναι να βαπτίζουν εξ’ αρχής
τους ανθρώπους, χωρίς να υπάρχει ένδειξη αυτού που λέμε συνήθως μεταστροφή
. . . . Τους βαπτίζουμε ‘προς’ το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, και όχι επειδή έχουμε κάποιο λόγο να πιστεύουμε ότι έχουν το βάπτισμα του Πνεύματος,»—αναφέρουμε τα λόγια
ενός ηγέτη του κινήματος, και συνεχίζει με το να λέει, αν επιμέναμε «ότι θα έπρεπε να περιμένουμε για να γίνει η αλλαγή (μεταστροφή) πριν από το βάπτισμα, απαντούμε ότι στις
πιο πολλές περιπτώσεις θα έπρεπε να περιμένουμε πάρα πολύ, και συχνά να βλέπουμε τα
φτωχά πλάσματα να πεθαίνουν χωρίς αλλαγή.»
Βέβαια γίνονται πολλές προσπάθειες σε αναζωπυρωτικές συναθροίσεις και σε κατασκηνώσεις να φέρουν αυτούς τους βαπτισμένους Χριστιανούς σε μια πραγματική γνώση του Χριστού, και θεωρείται ότι αυτή η πολιτική φέρνει περισσότερο καρπό από την άλλη, η οποία
βάζει πρώτα την μεταστροφή και μετά το βάπτισμα. Είναι σίγουρα πιο πλούσια σε «αποτελέσματα,» ανάμεσα σε καταπιεσμένες τάξεις και για μερικούς από τις μεσαίες Κάστες, ανάμεσα στους οποίους μπορεί να προχωρήσει αυτό το σχήμα, εκεί χωρίς αμφιβολία πολλοί
βρίσκονται που είναι έτοιμοι να ασπαστούν τον Χριστιανισμό, όπως το λένε, καμιά φορά
έχουν γνήσια αισθήματα ότι είναι η αληθινή θρησκεία, και επιθυμούν να την κατανοήσουν,
καμιά φορά όμως για αυτά που μπορούν να πάρουν.
Πρέπει να παραδεχτούμε - γιατί θέλουμε να δηλώσουμε την υπόθεση δίκαια - ότι ένα μαζικό κίνημα δίνει μια υπέροχη ευκαιρία να κηρύξει τον Χριστό και να διδάξει το Ευαγγέλιο
Του μέρα με τη μέρα. Και η δύναμη σε αυτό κερδίζει μερικούς· έχουμε σοβαρούς άνδρες
και γυναίκες που εργάζονται και κερδίζουν άλλους σήμερα, που είναι καρπός της μαζικής
κίνησης πριν από πολλά χρόνια.
Αλλά στο σύνολο το φοβόμαστε, και δεν το ενθαρρύνουμε εδώ. Το νεκρό βάρος της ειδωλολατρίας είναι μεγάλο, και αν βάλεις από πάνω τον εφιάλτη ενός νεκρού Χριστιανισμού—
γιατί κάτι που είναι κατ’ όνομα είναι νεκρό—τότε έχεις ένα φρικτό βάρος που σε κάνει ανάπηρο, καθώς προσπαθείς να πας μπροστά και να ανοίξεις νέους ορίζοντες.
Έτσι παρόλο που συμπαθούμε κάθε τι που τείνει να φέρει φως και ζωή στη Ινδία, και χαιρόμαστε για τους αδελφούς μας που δένουν θημωνιές, πιστεύοντας ότι μέσα σ’ αυτές

175
υπάρχει και γνήσιο σιτάρι, κάποιο πρέπει να υπάρχει, όμως είμαστε αναγκασμένοι να εργαζόμαστε ένα έργο που ο χαρακτήρας του, η ίδια του η φύση του, ποτέ δε θα είναι δημοφιλής, και πιθανόν ποτέ δε θα είναι επιτυχημένο από μια στατιστική άποψη, ποτέ, μέχρις ότου να έρθει ο Βασιλιάς, στου οποίου τον Ερχομό ελπίζουμε.
.
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Κεφάλαιο 32: «Δείξε μου τη Δόξα Του!»
«Χθες με κάλεσαν να δω μια άρρωστη, μια νεαρή γυναίκα που υπέφερε πάρα πολύ για
τρεις ημέρες. Ήταν η πιο θλιβερή περίπτωση που είδα ποτέ στη ζωή μου. . . . Ήμουν αναγκασμένος να την αφήσω να πεθάνει. . . . Η εμπειρία ήταν τόσο τρομερή, που αν και είμαι
παλιός και πεπειραμένος χειρουργός, έχω μείνει ταραγμένος από τότε. Όσο ζω θα με κατατρέχει η ανάμνηση αυτής της σκηνής.»
Ένας Κινέζος Ιεραπόστολος
«Αν αρνηθούμε να είμαστε κόκκοι του σιταριού που πέφτουν στη γη και πεθαίνουν· αν αρνηθούμε να θυσιάσουμε είτε προοπτικές ή τον χαρακτήρα και την περιουσία και την υγεία,
είτε, όταν κληθούμε, να αφήσουμε το σπίτι μας και να διασπάσουμε οικογενειακούς δεσμούς, για χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου του, τότε θα μείνουμε μόνοι μας.»
Thomas Gajetan Ragland, Ινδία.
«Όχι απλή λύπη για τις νεκρές ψυχές, αλλά πάθος για τη Δόξα του Θεού είναι αυτό που θα
μας κρατήσει προς τη Νίκη.»
Miss Lilias Trotter86, Αφρική.
Όλοι μας είμαστε οικείοι με τα γεγονότα και τους αριθμούς που αντιπροσωπεύουν πολύ
περισσότερα από όσα καταλαβαίνουμε. Επαναλαμβάνουμε με πολυλογία ότι υπάρχουν χίλια πεντακόσια εκατομμύρια άνθρωποι στο κόσμο (σημείωση μεταφραστή αριθμοί του
1905), και ότι από αυτούς περίπου χίλια εκατομμύρια είναι ειδωλολάτρες ή Μουσουλμάνοι. Ίσως θα μπορούσαμε να υποδιαιρέσουμε αυτήν την απέραντη μάζα σε κατανοητούς
αριθμούς. Μπορούμε να πούμε σε κάθε έναν που ενδιαφέρεται να ακούσει ότι, από αυτά
τα χίλια εκατομμύρια, διακόσια εκατομμύρια είναι Μουσουλμάνοι· διακόσια εκατομμύρια
είναι Ινδουιστές· τετρακόσια τριάντα εκατομμύρια είναι Βουδιστές και Κομφουκιανοί · και
περισσότεροι από εκατό πενήντα είναι άλλοι Παγανιστές.
Έχουμε όμως ποτέ σταθεί να σκεφτούμε τι τρομερές είναι αυτές οι διαπιστώσεις και τι σημασία έχουν για μας; Το καταλαβαίνουμε, ότι μιλάμε για αθάνατες ψυχές; Αναφέρουμε τον
υπολογισμό κάποιου ότι κάθε μέρα ενενήντα έξη χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς Χριστό. Μήπως κάτσαμε ποτέ να σκεφτούμε για αυτό για μια ώρα; Σκεφτήκαμε για αυτό για
μισή ώρα, για ένα τέταρτο της ώρας, για πέντε λεπτά χωρίς διακοπή; Πηγαίνω πιο πέρα και
σε ρωτώ, έχεις ποτέ μείνει ακίνητος για ένα λεπτό και κάθε τικ του ρολογιού σε έκανε να
σκεφτείς πόσες ψυχές φύγαν στην αιωνιότητα;
. . . Εγώ το έκανα. Είναι φοβερό. Με την πιο μικρή εκτίμηση, εξήντα έξη για τους οποίους
πέθανε ο Χριστός έχουν πεθάνει μέχρις ότου να γράψω «αιωνιότητα.»
«Ω Θεέ μου, Θεέ μου! Οι άνθρωποι χάνονται, κι εγώ δε δίνω σημασία!» . . .
Εξήντα έξη ακόμη έχουν φύγει. Ω, πως μπορεί κάποια να μένει τόσο ήρεμη; Ο θάνατος φαίνεται να τρέχει μαζί με τον λεπτοδείκτη του ρολογιού μου. Νιώθω σα να θέλω να σταματήσω αυτό το φοβερό τρέξιμο του δείκτη δευτερολέπτων. Πάει γύρω – γύρω και σε κάθε
γύρο έχουν πεθάνει εξήντα έξη άνθρωποι.
Μόλις τώρα άκουσα για κάποια από τους εξήντα έξη που πέθανε. Την γνωρίζαμε καλά. Ήταν χήρα· δεν είχε προστάτη, και μια απροστάτευτη χήρα στην Ινδία βρίσκεται σε κίνδυνο.
Το γνωρίζαμε αυτό, και προσπαθήσαμε να την πείσουμε να καταφύγει στον Ιησού. Άκουγε,
σχεδόν είχε αποφασίσει, μετά έκανε πίσω· μετά μάθαμε το γιατί. Έχετε δει την εικόνα ενός
ανθρώπου που τον τραβά κάτω από την θάλασσα ένα χταπόδι; Μπορείτε να φανταστείτε
Isabella Lilias Trotter [1853-1928] ήταν μια αξιοσημείωτη ζωγράφος ακουαρέλας, που αφού παρακολούθησε
μερικά συνέδρια Κέσγουικ, έγινε ιεραπόστολος στη Βόρειο Αφρική. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Ιεραποστολικής Ομάδας του Αλγερίου (Algier Mission Band), που έγινε μέρος της Ιεραποστολής της Βορείου Αφρικής.
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την αγωνία του θανάτου· ήταν ακριβώς έτσι. Όλα όμως συνέβησαν κάτω από την επιφάνεια
του νερού, από πάνω δεν θα μπορούσες να δεις τίποτε, ίσως μια φουσκάλα να ανέβηκα
πάνω και να έσκασε· ακριβώς έτσι ήταν. Μια μέρα το μεσημέρι, μια γυναίκα ξαφνικά έπεσε
στο δρόμο. Κάποιος τη μετέφερε σε ένα σπίτι, αλλά ήταν νεκρή, και αυτοί που είδαν το
σώμα της είδαν τα σημάδια της πάλης πάνω της. Η ζωή στο χωριό συνέχισε την πορεία της
όπως και πριν· μόνο λίγοι που τη γνώριζαν, ήξεραν ότι είχε δολοφονήσει το σώμα της για
να καλύψει τη δολοφονία της ψυχής της. Είχαμε έρθει πολύ αργά σ’ αυτήν.
Την περασμένη εβδομάδα στεκόμουν σε ένα σπίτι όπου μια ακόμη από τις εξήντα έξη ψυχές είχε φύγει. Μια γυναίκα καθόταν στο πάτωμα με σηκωμένα τα γόνατα της και με το κεφάλι της μέσα στα γόνατα, και άρχισε να μου μιλά για αυτήν. «Ήταν η πιο μικρή μου αδελφή. Η μητέρα μας έδωσε σε δύο αδελφούς» —και σταμάτησε. Εγώ γνώριζα ποιοι ήταν οι
αδελφοί. Τους είχα δει χθες—δύο όμορφοι Ινδουιστές υψηλής Κάστας. Είχαμε επισκεφτεί
τις συζύγους τους, χωρίς να ξέρουμε πολλά. Η γυναίκα δεν είπε περισσότερα, δεν μπορούσε. Έτρεμε και έκρυψε το πρόσωπο της στα χέρια της. Μια γειτόνισσα της αποτελείωσε την
ιστορία. Κάτι δεν πήγε καλά με την κοπέλα. Φώναξαν τη γυναίκα του κουρέα—που ήταν η
μόνη που ξέρανε σα ‘γυναικολόγο’ σ’ αυτήν την περιοχή. Έκανε τη δουλειά της χωρίς να έχει γνώσεις. Η κοπέλα πέθανε με φοβερούς πόνους. Οι ινδουίστριες γυναίκες είναι σκληραγωγημένες να βλέπουν βάσανα αρρώστων, αλλά ο θάνατος της κοπέλας ήταν τόσο φοβερός, που η μεγαλύτερη της αδελφή ποτέ δε συνήλθε από το σοκ που έπαθε με το να τη βλέπει. Εκεί κάθεται στο πάτωμα βουβή όλη τη μέρα, όπως μου λένε.
Μερικοί δεν φεύγουν έτσι· φεύγουν πολύ ήσυχα, δεν υπάρχουν δεσμά στο θάνατο τους·
και μερικοί είναι αθώα παιδιά—ευχαριστούμε το Θεό για την παρηγοριά για αυτά! Όμως
δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι ειδωλολάτρες αμαρτάνουν ενάντια στο φως που έχουν
δει· οι ζωές τους μαρτυρούν εναντίον τους. Ξέρουν ότι αμαρτάνουν, και φοβούνται το θάνατο. Ένας Ινδός Χριστιανός γιατρός, που εξασκεί την ιατρική σε μια Ινδουιστική πόλη, μου
είπε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για αυτά που έχει δει και ακούσει από κάποιους από τους
ασθενείς του όταν ήταν στο κρεβάτι του θανάτου τους.
`
Πριν μια στιγμή ήρθε μια κοπελίτσα, και της είπα τι κάνω. Μετά της έδειξα
το διάγραμμα σφήνας· ο μεγάλος μαύρος κύκλος για τους ειδωλολάτρες, και
το στενό λευκό κομμάτι για αυτούς που είχαν πιστέψει στο Χριστό. Κοίταξε
με θαυμασμό. Μετά έσυρε το δάχτυλο γύρω από το μαύρο του δίσκου και
μετά έδειξε τη στενή λωρίδα, και τότε ήρθαν δάκρυα στα μάτια της. «Ω πως διάγραμμα σφήνας
θα νιώθει ο Ιησούς!» είπε. «Ω πως θα νιώθει ο Ιησούς!» Αυτή είναι χωριατοπούλα και μόνο ένα χρόνο είναι Χριστιανή· όμως γρήγορα την άγγιξε το πόσο μεγάλη είναι
η μαύρη περιοχή.
Γνωρίζω ότι υπάρχουν αυτοί που νοιάζονται πίσω στην πατρίδα, όμως αυτοί που νοιάζονται το νιώθουν βαθιά; Νοιώθουν όπως νοιώθει ο Ιησούς; Και αν το κάνουν αφήνουν τα
δικά τους; Ίσως βοηθούν να στείλουν άλλους· αλλά δίνουν τα δικά τους;
Ω δίνουν πραγματικά τον εαυτό τους; Δίνουμε περισσότερο τον εαυτό μας για να φαρδύνει
η περιοχή της σφήνας πάνω στο δίσκο. Μερικοί που ενδιαφέρονται είναι νέοι και όλη τους
η ζωή είναι μπροστά τους, και τώρα μας πιέζει το εξής ερώτημα: Που θα την ξοδέψουν; Μερικοί είναι πολύ ηλικιωμένοι για να έρθουν, αλλά υπάρχουν αυτοί που μπορούν να στείλουν, αν μόνο γδύσουν τον εαυτό τους για χάρη του Ιησού.
Μητέρες και πατέρες, έχετε συμπάθεια για τον Ιησού; Θέλετε να μείνετε μόνοι για μερικά
σύντομα χρόνια, έτσι ώστε σε όλη την αιωνιότητα Αυτός να έχει περισσότερους με τους

178
οποίους να χαίρεται, και εσείς μαζί Του; Ίσως να έρθει πολύ σύντομα και στο λίγο διάστημα
που απομένει, ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία να υποφέρετε για χάρη Του, και πιθανόν
να είναι η τελευταία για να κερδίσουμε κοσμήματα για το Στέμμα του. Ω, πόσα ορυχεία κοσμημάτων υπάρχουν ανέγγιχτα στους ειδωλολάτρες! Ω, η χαρά Του που θα λείψει αν χάσουν την τελευταία ευκαιρία!
Καμιά φορά νομίζουμε ότι αν βλέπαμε πιο καθαρά την ανάγκη θα γινόταν κάτι παραπάνω.
Θα σκεφτόμασταν καινούρια μέσα, δύο ή τρεις που έχουν την ίδια σκέψη θα ζούσαν μαζί,
έτσι που να εξοικονομούσαν τα έξοδα, και απελευθερώστε ένα παιδί που πρέπει διαφορετικά να μείνει για χάρη ενός από τους τρεις. Οι εργαζόμενοι στο εξωτερικό μπορούν να ζήσουν μαζί, κάνοντας πίσω για τον εαυτό τους και τις συμπάθειες τους και τις αντιπάθειές
τους για χάρη της Αιτίας που έχει προτεραιότητα. Αλλά αν μια τέτοια καινοτομία είναι αδύνατη στο σπίτι, κάτι άλλο θα μπορέσουμε να σκεφτούμε, για να εξοικονομηθούν περισσότερα, όταν εκείνοι που αγαπούν τον Θεό μας τον αγαπούν αρκετά καλά για να βάλουν τα
ενδιαφέροντά Του πρώτα. «Ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν!»87 Ω, το λέμε και
το προσευχόμαστε! Ενεργούμε σαν να το εννοούσαμε; Πατέρες και μητέρες, δεν αξίζει; Εσείς, που έχετε δώσει τα πάντα, δεν Τον βρίσκετε άξιο;
«Οι σκέτοι αριθμοί με συγκλόνισαν», είπε ένας, καθώς είπε πώς αυτό τον είχε οδηγήσει να
βγει. «Ήμουν αρκετά συγκλονισμένος καθώς διάβασα ότι είκοσι οκτώ χιλιάδες την ημέρα
μόνο στην Ινδία, πηγαίνουν στο θάνατό τους χωρίς Χριστό. Και ρώτησα, το πιστεύουμε; Το
πιστεύουμε πραγματικά; Τι ναρκωτικό έχει κάνει ο Σατανάς να εγχέει συστήματα που αυτό
το απαίσιο, θλιβερό, τεράστιο γεγονός δεν μας εκπλήσσει από τον λήθαργο, την τρομερή
παραμέληση των ανθρώπινων ψυχών; "
Υπάρχει ένα ποτάμι που διατρέχει αυτήν την περιοχή. Εμφανίζεται στα Δυτικά Γκατ και έχει
για το μεγαλύτερο μέρος του έτους μια ήρεμη, ρηχή ροή. Αλλά όταν οι βροχές των μουσώνων ξεχειλίζουν από τις λεκάνες απορροής, γεμίζει ξαφνικά, με υπέροχη ορμή· μπορείτε να
το ακούσετε ένα μίλι μακριά.
Στην αμμώδη κοίτη του ποταμού έχουν κατασκευαστεί πολλές πέτρινες εξέδρες, οι οποίες
χρησιμοποιούνται από τους ταξιδιώτες ως χώροι ανάπαυσης όταν το ποτάμι είναι χαμηλό.
Πριν από μερικά χρόνια, μια ομάδα εργατών, που είχε καθυστερήσει, αποφάσισε να κοιμηθεί σε μια από αυτές τις πλατφόρμες, γιατί παρόλο που έπρεπε να έρθει η περίοδος των
βροχών, το ποτάμι ήταν πολύ χαμηλό. Όμως τη νύχτα το ποτάμι ανέβηκε. Τους σάρωσε
πάνω από την πέτρα. Τους στροβίλησε στο σκοτάδι προς τη θάλασσα.
Ας υποθέσουμε ότι, γνωρίζατε, που όμως αυτοί δε γνώριζαν, ότι η βροχή είχε αρχίσει να πέφτει στους λόφους και ότι το ποτάμι ήταν σίγουρο να γεμίσει, και είχατε την ευκαιρία να
περάσετε κοντά από αυτούς τους εργάτες εκεί που ξάπλωσαν για τη νύχτα, θα μπορούσατε
εσείς, να μείνετε ικανοποιημένοι χωρίς να κάνετε προσπάθεια να τους το πείτε; Θα μπορούσατε να πάτε για ύπνο και να κοιμηθήκατε στην τέλεια ηρεμία, ενώ εκείνοι οι άντρες
και οι γυναίκες που είχατε δει ήταν έξω στην κοίτη του ποταμού;
Αν το είχατε κάνει, η βροντή του ποταμού θα σας ξυπνούσε, και για πάντα η καρδιά σας θα
ήταν κρύα με μια κρυάδα πιο ψυχρή από το νερό του ποταμού, κρύα στη σκέψη εκείνων
που τολμήσατε να τους αφήσουν να πνιγούν!
Δεν μπορείτε να τους δείτε, λέτε. Μπορείτε. Ο Θεός έχει δώσει μάτια στο μυαλό. Σκεφτείτε,
και θα δείτε. Τότε άκου. Είναι ο Θεός που μιλά. «Αν δεν αντέχεις να παραδώσεις εκείνους
87
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που τους τραβούν για το θάνατο, και εκείνους που πάνε για να τους σφαγιάσουν88· αν λες,
«δεν είχα ιδέα του τι γίνεται», δεν το ξέρει εκείνος που σταθμίζει καρδιές;89
Σκεφτείτε το, και Αυτός που κρατά την ψυχή σας, δεν το ξέρει; και δεν θα δώσει σε κάθε άνθρωπο σύμφωνα με τα έργα του; "
Ω, με τη σκέψη των πολλών που σύρονται στο θάνατο, και τους πολλούς που είναι έτοιμοι
να σφαγιαστούν, από τη σκέψη της λύπης του Ιησού που τους αγαπά, σκεφτείτε τα εξής!
Όμως όλοι δεν καλούνται να έρθουν! Το γνωρίζουμε. Δε το ξεχνάμε. Αλλά μήπως είναι κάτι
που έχει ξεχαστεί στην πατρίδα και θα πρέπει να το τονίσει ένας ιεραπόστολος; Αυτό που
ξεχνιέται σίγουρα είναι ότι ο αγρός είναι ο κόσμος.
Δε θα απογυμνώσεις την Αγγλία! Θα απογυμνωθεί η Αγγλία; Μήπως μια μόνο θέση στον
πάγκο του Επισκόπου, ή σε μια ενορία, ή σε μια ιεραποστολική αίθουσα, θα μείνει μόνιμα
κενή, αν ο άνθρωπος που γεμίζει αυτή τη θέση έφυγε έξω σε μία θέση που είναι κενή δίπλα
στην άκρη του κρημνού;
Αλλά ας υποθέσουμε ότι παρέμεινε κενή, θα ήταν τόσο τρομερό τελικά; Δεν θα έμενε ένας
αληθινός Χριστιανός που να δείχνει το δρόμο προς τον Χριστό; Και αν το χειρότερο ήρθε
στο χειρότερο, δεν θα υπήρχε ακόμη η Βίβλος και η ικανότητα ανάγνωσης; Χρειάζεται κάποιος να πεθάνει χωρίς σωτηρία, εκτός εάν αποφάσισε να αυτοκαταστροφεί; Αν μόνο οι
Χριστιανοί στην Αγγλία ήξεραν πώς να αντλούν προμήθειες απευθείας από τον Θεό, αν
μόνο εκείνοι που δεν μπορούν να έρθουν θα αναλάμβαναν την ευθύνη αυτών που δεν μεταστράφηκαν στο Χριστό γύρω τους, γιατί δεν θα έπρεπε μια ενορία εδώ και εκεί να μείνει
άδεια για λίγο; Σίγουρα δεν πρέπει να αφήσουμε σκόπιμα τόσους πολλούς να λιμοκτονήσουν μέχρι θανάτου, επειδή όσοι έχουν το Ψωμί της Ζωής έχουν έντονη επιθυμία για
γλυκά. Ω, η πνευματική ζαχαροπλαστική καταναλώνεται κάθε χρόνο στην Αγγλία! Ο Θεός
ανοίγει τα μάτια μας για να δούμε αν κάνουμε αυτό που εννοούσε και τι εννοεί πρέπει να
συνεχιστεί! Αλλά μερικοί άντρες είναι πολύτιμοι για να πεταχτούν στο πεδίο της ιεραποστολής· είναι τόσο επιτυχημένοι εργάτες, πάστορες, ευαγγελιστές, ηγέτες της διανόησης. Δεν
θα μπορούσαν πιθανόν να γλιτώσουν. Σκεφτείτε τη σπατάλη του να θάψουμε στην άγονη
άμμο μια διάνοια! Προφανώς είναι έτσι, αλλά είναι πραγματικά έτσι; Ο Θεός το βλέπει έτσι; Πού θα έπρεπε να είμαστε σήμερα αν πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν πολύτιμος για να Τον
στείλει σε μας; Δεν άξιζε κάθε ώρα από αυτά τα τριάντα τρία περισσότερο από μια δική μας
ζωή;
Ποιος είναι ο ορισμός του Θεού για αυτήν τη χρυσή λέξη «επιτυχία»; Κοιτάζει τη Ρωμαιοκαθολική Ευρώπη, και τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους ειδωλολάτρες της Νότιας Αμερικής,
και τους Μωαμεθανούς και τους ειδωλολάτρες της Αφρικής και της Ασίας, και πολλά ξεχασμένα μέρη σε πολλές μεγάλες χώρες. Και μετά μας κοιτάζει σε μας, και αναρωτιέμαι τι
σκέφτεται. Ο Ράγκλαντ90, συνεργάτης του Κολλεγίου Corpus Christi, Cambridge, μετά από
χρόνια σπατάλης εγκεφάλου, έγραψε ότι τον δίδαξε ότι «από όλα τα σχέδια για την εξασφάλιση της επιτυχίας το πιο σίγουρο είναι το έργο του Χριστού, που γίνεται σπόρος σιταριού, που πέφτει στο έδαφος και πεθαίνει.» Αν το να πας στο εξωτερικό αυτό σημαίνει για
κάποιον, είναι δύσκολο να ρωτήσετε; Ήταν αυτό που έκανε ο αγαπημένος μας Κύριος.
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=1858 Ο Ragland ήταν μαθηματικός μελετητής στο Κέημπριτζ και δίδαξε στο Corpus Christi College. Το
1845 ενώθηκε με την ιεραποστολήCMS work στην Ινδία.
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Αυτό μας φέρνει σε μια άλλη έκκληση. Το βρίσκω στο στίχο που χαράζει με δύο κτυπήματα
το αποτέλεσμα της τρύπας δύο ζωών. «εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ (Αν το έργο κάποιου ανθρώπου παραμένει) .... εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται,(Εάν το έργο κάποιου ανθρώπου θα
καεί.)91» Το καθαρό αποτέλεσμα της δουλειάς ενός ανθρώπου είναι χρυσός, ασήμι, πολύτιμοι λίθοι· το καθαρό αποτέλεσμα της δουλειάς ενός άλλου άνδρα είναι ξύλο, σανός, καλαμιές. Ποιο αξίζει να περάσεις μια ζωή;
Μια ένθερμη ιεραπόστολος εργαζόμενη στην ειδική της δουλειά της κοιτάζει πίσω από το
μέρος όπου τα πράγματα δείχνουν πιο αληθινά και λέει, «Θεέ μας βοήθησε μας όλους!
Ποιο είναι το καλό που έγινε με οποιαδήποτε δουλειά όπως η δική μου;» εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου
τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει. αυτό το θεμέλιο ... ξύλο, σανό, καλαμιές ... εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς
διὰ πυρός. (Αν η δουλειά κάποιου ανθρώπου χαθεί· αλλά ο ίδιος θα σωθεί, αλλά όπως και
από τη φωτιά!) » Ένα άπειρο πόνου και εργασίας, και όλα να εξαφανιστούν όπως το άχυρα
και ο σανός. "
Επιτυχία—τι αξία είχε;
Είχα κοκκινήσει από τους επαίνους
Αλλά σταματώντας λίγο για μια αναπνοή
Δεν μπόρεσα να διαλέξω
Από το να μουρμουρίσω μόνος μου
Αυτό είναι όλο; Όλα έγιναν;
Και όλα κερδήθηκαν;
Αν αυτό είναι επιτυχία, είναι πιο φρικτή
Από όποια αποτυχία

I was flushed with praise,
But pausing just a moment to draw breath,
I could not choose
but murmur to myself,
Is this all? All that's done?
and all that's gained?
If this, then, be success, 'tis dismaller
Than any failure.'"

Τόσο διαφανές πράγμα είναι η αίγλη της επιτυχίας για τα καθαρά μάτια του ποιητή και θα
πρέπει να θαμπώσει τον Χριστιανό στον οποίο τίποτα δεν αξίζει τίποτα εκτός από αυτό που
παραμένει; Πρέπει τα επιχειρήματα που βασίζονται σε συγκρίσεις μεταξύ της φαινομενικής
επιτυχίας της εργασίας στην πατρίδα, καθώς διαφέρει από την εργασία στο εξωτερικό, να
μας επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο; Δεν είναι πολύ σοβαρή, αυτή η ήρεμη, ξεκάθαρη
παρουσίαση μιας αλήθειας που αγγίζει τον καθένα μας; « ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, ἡγὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν
ἐστιν τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει.(η δουλειά του καθενός του καθενός θα φανεί· θα τη φέρει
στο φως η ημέρα της κρίσεως. Γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο, και η
ποιότητα του έργου καθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά92)» Και καθώς συνειδητοποιούμε
ότι κάθε έργο μπορεί να χαθεί, όσο και να φαίνεται επιτυχημένο, εκτός από το ένα έργο
που γίνεται με τον τρόπο που εννοεί ο Θεός, ω, δεν μας ωθεί να αναζητήσουμε με ένταση
ποιος σκοπός που δεν θα απορριφθεί, να μάθουμε τι είναι αυτό το ένα έργο; Η ίδια σκέψη
βγαίνει στο στίχο που μας λέει ότι τα ίδια τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι προετοιμασμένα στο παρελθόν, και Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους, για να μπορέσουμε να κάνουμε καλά έργα, που τα
προετοίμασε ο Θεός για να είναι μ’αυτά γεμάτη η ζωή μας» (αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα,
κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν
αὐτοῖς περιπατήσωμεν). Αν αυτό είναι έτσι, τότε θα αξίζει τον κόπο να κάνουμε οτιδήποτε
άλλο, όταν κοιτάμε πίσω και βλέπουμε τη ζωή όπως την βλέπει ο Θεός;
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Μπορεί τα έργα που έχουν προετοιμαστεί να βρίσκονται κοντά μας στην πατρίδα μας, αλλά
μπορεί να είναι στο εξωτερικό. Αν είναι στην πατρίδα μας, θα υπάρξει μια σταθερή ειρήνη
όταν τα κάνουμε εκεί· αλλά αν είναι στο εξωτερικό, και δεν θα πάμε για να τα κάνουμε; - Ω,
τότε οι ίδιες οι προσευχές μας θα πέσουν καθώς πέφτουν τα μαραμένα φύλλα, όταν σταματά ο άνεμος που τα κουνά, ναι περισσότερο, γιατί τα μαραμένα φύλλα ναι, αλλά οι προσευχές που ξεσηκώνονται από λίγο αεράκι συναισθήματος δεν κάνουν τίποτα, τίποτα για
την αιωνιότητα. Ο Θεός δεν θα ακούσει τις προσευχές μας για τους ειδωλολάτρες εάν θέλει
να είμαστε έξω μεταξύ τους αντί να προσευχόμαστε για αυτούς στην πατρίδα, ή εάν εννοεί
ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε κάποιον γιο ή κόρη ενώ εμείς προτιμούμε να προσευχόμαστε.
Κύριε, σώσε μας από υποκρισία και ντροπή! «Σύντριψε το ψέμα» που έχουμε μέσα μας αν
λέμε ότι αγαπάμε Σένα, αλλά δεν υπακούμε σε Σένα! Μένουμε στην πατρίδα και προσευχόμαστε για ιεραποστολές όταν μας λες «Πήγαινε»; Κρατάμε κάτι για το οποίο είπες, «Άνοιξε
τα χέρια σου και άσε το να φύγει»; Κύριε, είμαστε απόλυτα ειλικρινείς; Κύριε Θεέ της αλήθειας, σώσε μας από την απάτη! Κάνε μας απόλυτα ειλικρινείς!
Στρέφομαι σε σας, αδελφοί και αδελφές στην πατρίδα! Γνωρίζετε ότι αν ο Θεός σας καλεί,
και αρνείστε να υπακούσετε, δεν θα ξέρετε πώς να αντέξετε τι θα συμβεί μετά; Αργά ή γρήγορα θα ξέρετε, ναι θα κάψετε κάθε μέρος της ύπαρξής σας, με τη γνώση ότι δεν υπακούσατε, και χάσατε την ευκαιρία σας, την χάσατε για πάντα. Γιατί αυτό είναι το φρικτό μέρος.
Σπάνια δίνεται η ευκαιρία σε κάποιον να επιστρέψει και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που
έχασε εν γνώσει του. Η αμαξοστοιχία της ζωής κάποιου έχει ξεπεράσει τα όρια και δεν μπορεί να επιστρέψει·οι γραμμές αποκλίνουν.
«Μερικοί από εμάς σχεδόν τρέμουμε τώρα αν σκεφτούμε ότι σχεδόν θα μέναμε στην πατρίδα», γράφει ένας ιεραπόστολος. «Σας παρακαλώ μην, αφήστε αυτό το μεγάλο θέμα να
παρασυρθεί. Μην περπατάτε με αβεβαιότητα. Μην απομακρυνθείτε. Θα είστε αιώνια οι
φτωχότεροι αν το κάνετε.»
Ίσως να μην είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το θέλημα του Θεού για σένα. Έχεις αμφιβολίες, είσαι έντιμος, όμως χίλια ερωτήματα σε ταράζουν. Θα πας απ’ ευθείας στο Θεό για να πάρεις
απ’ αυτόν άμεσα την απάντηση;
Εάν προβληματίζεστε για πράγματα που μπορεί να εξηγήσει ένας απλός
ιεραπόστολος, θα αγοράσεις ένα αντίγραφο του Μην πείτε (Do Not
Say,93)και να το διαβάσεις μόνος-μόνη σου με τον Θεό; Επιτρέψτε μου να
τονίσω τη λέξη «μόνος». «Σήκω, πήγαινε στην πεδιάδα κι εκεί θα σου μιλήσω.»94 «Όταν στέκονταν, δίπλωναν τα φτερά τους. Αλλά και τότε ακουγόταν ένας ήχος»95
Ω, η σκέψη ότι θα έρθει η Ημερά όταν η φωτιά θα δοκιμάσει όσα κάνουμε, και μόνο αυτό που είναι αληθινό θα παραμείνει, παρακαλώ να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα πριν να είναι πολύ αργά!
Αλλά αυτή δεν είναι η ισχυρότερη μας έκκληση. Θα μπορούσαμε να τις συσσωρεύσουμε,
την μια έκκληση πάνω στην άλλη, και να μην τελειώσουμε τον αριθμό που μας πιέζει και
ωθεί κάποιον να γράψει. Τα περνάμε όλα, και πηγαίνουμε στο μέρος που μας περιμένει η
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ισχυρότερη: Η δόξα του Θεού δίνεται σε άλλον. Αυτός είναι ο πιο σοβαρός λόγος, η υπέρτατη επιτακτική έκκληση. «Όχι απλή λύπη για τις νεκρές ψυχές, αλλά ένα πάθος για τη Δόξα
του Θεού, είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να μας κρατήσει μέχρι τη νίκη.»
«Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το Όνομά Μου. Τη Δόξα Μου δεν θα τη δώσω σε άλλον,
ούτε την φήμη Μου στα είδωλα.»96 Αλλά οι άντρες που έκανε για να τον δοξάσουν παίρνουν τη Δόξα Του από Αυτόν, τη δίνουν σε άλλα· ότι, αυτή είναι η αμαρτία, η ντροπή, που
τον καλεί με μια χαμηλή, βαθιά υποδεέστερη κλήση ανάμεσα από όλες τις άλλες κλήσεις. Η
δόξα του Θεού δίνεται σε άλλο. Τον αγαπάμε αρκετά για να νοιαζόμαστε; Ή μετράμε το
προσωπικό μας κόστος, εάν πρόκειται να κερδίσουμε αυτές τις μακρινές ψυχές, ή το θεωρούμε τόσος σημαντικό, που παύουμε να σκεφτόμαστε ή να νοιαζόμαστε; «Όλοι εσείς κοιτάξτε και πέστε αν υπάρχει πόνος σαν ο δικό μου πόνο»97 - «Παρέλαβαν τον Ιησού και ξεκίνησαν. Και βγήκε αυτός από την πόλη σηκώνοντας στους ώμους του το σταυρό, μέχρι
τον λεγόμενο ‘Τόπο του Κρανίου. . . . Εκεί Τον σταύρωσαν.»98 . . . «Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης.»99 . . . «Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο 100». . . Έχουμε απολιθωμένα
τα παλιά συναισθήματα; Μπορούμε να σταθούμε και να μετρήσουμε τώρα; «Γνωρίζω ότι
μόνο το Πνεύμα, που θεωρεί κάθε σταγόνα που έπεσε από το σχισμένο μέτωπο του Χριστού ως πιο ακριβό από όλες τις πολύτιμες πύλες του Παραδείσου, μπορεί να σηκώσει την
Εκκλησία από την εκτίμησή της για τον κόσμο, τον κόσμο που απευθύνεται στις δικές της
εγωιστικές επιθυμίες, σε μια εκτίμηση του κόσμου καθώς η καρδιά του Θεού τον βλέπει.»
Ω Πνεύμα, έλα και ανέβασε μας σε αυτήν την αγάπη, έμπνευσε μας από αυτήν την αγάπη.
Ας δούμε το όραμα της Δόξας του Θεού μας με μάτια που έχουν κοιτάξει την αγάπη Του!
Δεν θα βασίζαμε ούτε μία έκκληση σε κάτι πιο αδύναμο από το αδιάσειστο γεγονός. Το συναίσθημα δεν θα αντέξει στην πραγματική σύγκρουση. αλλά είναι γεγονός, ή μήπως δεν είναι, ότι ο Ιησούς λογάριαζε εσένα και εμένα, και τους άλλους ανθρώπους στον κόσμο, ότι
άξιζε πραγματικά να πεθάνει για αυτούς; Εάν αυτό είναι αλήθεια, τότε Τον αγαπάμε αρκετά
καλά ώστε να νοιαστούμε με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μας, ότι σήμερα, σχεδόν σε όλο
τον κόσμο, η Δόξα Του δίνεται σε άλλα; Εάν αυτό δεν μας συγκινεί, είναι επειδή δεν τον αγαπάμε πάρα πολύ, ή μήπως γιατί δεν προσευχηθήκαμε ποτέ με ειλικρινή επιθυμία, όπως
προσευχήθηκε ο Μωυσής, «δείξε μου τη δόξα σου»101; Ο Μωυσής είδε μόνο λίγη από τη
Δόξα. «Να μια θέση κοντά μου, στάσου πάνω στο βράχο. Και όταν θα διαβαίνω μέσα στη
δόξα της παρουσίας μου, θα σε βάλω στη σχισμή του βράχου, και θα σε σκεπάσω με το χέρι
μου.» Και η Δόξα του Κυρίου πέρασε, και ο Μωυσής γνώριζε κάτι από αυτήν καθώς περνούσε, αλλά «το πρόσωπό μου όμως δε θα το δεις»102, και όμως αυτό το μικρό ήταν αρκετό
για να τον χαρακτηρίσει ως έναν που έζησε για έναν σκοπό, έλαμψε μέσα το φως του, φωτίστηκε με τη φωτιά του – έγινε ζηλωτής για τη Δόξα του Θεού του.
Και εμείς—"Είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει απ’ τον πατέρα
ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή κι αλήθεια για μας103»· και εμείς—έχομε δει γιατί «μας φώτισε να
γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.»
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«Και όταν θα διαβαίνω μέσα στη δόξα της παρουσίας μου . . . θα σε σκεπάσω με το χέρι
μου. . . το πρόσωπό μου όμως δε θα το δεις.» «Εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμμα στο πρόσωπο,
κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε»—Είμαστε έτσι; Το κάνουμε; Γνωρίζουμε κάτι για αυτήν; Παίρνομε κάτι απ’ αυτήν για την οποία
μας πήρε ο Ιησούς Χριστός; Έχουμε δει το Ουράνιο Όραμα, που μας ταπεινώνει και μας
σπάει, για να ακούσουμε τη Φωνή του Κυρίου που ρωτά, «Ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιοφόρος μας;» και μας δίνει τη δύναμη να απαντήσουμε «Ορίστε, στείλε εμένα!»104 και μας
κρατά να υπακούσουμε όταν θα μας πει «Πήγαινε»;
«Δείξε μου τη Δόξα Σου!» Θα το προσευχηθούμε, εννοώντας τώρα και πλήρως; Αυτό το
πλήρως μπορεί να μας επιφυλάσσει δύσκολα πράγματα, αλλά είτε εύκολα είτε δύσκολα,
δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φτάσουμε εκεί που η ζωή μας θα πάρει μια ώθηση που
θα έχει αιώνια αποτελέσματα. Η κινητήρια δύναμη είναι η αγάπη του Χριστού. Όχι η δική
μας αγάπη γι’ Αυτόν, αλλά η ίδια η αγάπη. Είναι αυτή η δυναμική και χωρίς αντίσταση ροή
αυτής της ένδοξης αγάπης που έκανε τον πρώτο Ιεραπόστολο να δώσει τη ζωή ως θυσία και
υπηρεσία. Και αυτή η χαρά αντηχεί θριαμβευτικά, «Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή
μου σπονδή. . . χαίρομαι και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας!»105
Ναι, η Δόξα του Θεού είναι η έκκλησή μας, η υψηλότερη, η ισχυρότερη, η πιο ελκυστική και
διαρκής από όλες τις εκκλήσεις. Αλλά ω, από τη σκέψη των μυριάδων που φεύγουν, από
την σκέψη της Παρουσίας του Κυρίου, από τις άπειρες πραγματικότητες της ζωής και του
θανάτου, του Παραδείσου και της κόλασης, από τον σταυρό και το πάθος του Σωτήρα μας,
παρακαλούμε όλους εκείνους που Τον αγαπούν, αλλά που δεν τα έχουν εξετάσει ακόμα
αυτά, να τα εξετάσετε τώρα!
Αφήστε Τον να μας δείξει το όραμα της Δόξας, και να μας φέρει στο άκρο του εαυτού μας,
ας Τον αφήσουμε να αγγίξει τα χείλη μας με το αναμμένο κάρβουνο, και να μας κάνει να
είμαστε φωτιά να καίμε για αυτόν, ναι, να καίμε με μια δυνατή αγάπη για Αυτόν, και με έναν σκοπό που κανείς δεν θα μπορεί να μας αποτρέψει, και ένα πάθος σαν μια καθαρή άσπρη φλόγα, ένα πάθος για τη Δόξα του Θεού!
Ας μας κατακάψει αυτό το πάθος! Να κάψει το εγώ μας, να κάψει την αγάπη για τον εαυτό
μας—το ζητούμε για τη Δόξα του Θεού, Αμήν.
«Το Αρνί που θυσιάστηκε είναι άξιο να λάβει δύναμη, πλούτο και σοφία, ισχύ, τιμή δόξα κι
ευλογία. . . Αυτός που κάθεται στο θρόνο και το Αρνίο να ‘ναι για πάντα ευλογημένοι, τιμημένοι, δοξασμένοι και ισχυροί»106
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Παράρτημα : Μερικοί Άγιοι Ινδοί
Υπήρχε ένας - έχει πλέον ενταχθεί στην παρέα των Ινδών αγίων στη δόξα τώρα - ο ποιητής
της Ιεραποστολής και ο φίλος μας - ένας τόσο αληθινός σε όλους του τους τρόπους που ένας Ινδουιστής που τον παρατηρούσε με κριτικά μάτια μαθητή, τον είδε, όπως σε έναν καθρέφτη, κάτι της αγιότητας του Θεού, και, κερδισμένος από αυτό το βλέμμα, έγινε Χριστιανός και κέρδισε ψυχές. Μερικοί από τους ευγενέστερους προσηλυτισμένους της Αποστολής
μας είναι το άμεσο αποτέλεσμα της ζωής αυτού Ταμίλ ποιητή. Υπάρχει ένας άλλος· είναι
μεγάλος και όλα αυτά τα χρόνια ήταν γνωστός ως ο άνθρωπος που έλεγε μόνο μια λέξη, ο
άνθρωπος της αμετάβλητης αλήθειας. Είναι πάστορας του χωριού, τον οποίο αγαπούν όλοι
οι άνθρωποι. Αν πας στο εξοχικό σπίτι του οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε μέρα, και θα
βρείτε με έναν άλλο μαζί του, και θα δείτε τον γέρο, με το πρόσωπο του γεμάτο αγάπη και
σχεδόν τελείως τυφλός στα μάτια, να σκύβει υπομονετικά για να πιάσει κάθε λέξη της ιστορίας που λένε, και τότε θα τον ακούσετε να συμβουλεύει και να δίνει παρηγοριά, όπως ένας πατέρας θα έκανε στο παιδί του. Για μίλια γύρω στην ύπαιθρο, οι άνθρωποι τον γνωρίζουν και τιμάται από Ινδουιστές και από Χριστιανούς με τον τρόπο που η Ινδία τιμά τους
αγίους.
Θυμάμαι μια φορά που είδα τον ποιητή και τον πάστορα μαζί. Ανήκαν σε πολύ διαφορετικές κάστες, αλλά αυτό ξεχάστηκε τώρα. Τα δύο γέρικα λευκά κεφάλια έσκυψαν πάνω από
το ίδιο γράμμα - μια επιστολή που έλεγε για την αδυναμία ενός νεαρού προσήλυτου που ο
καθένας είχε αγαπήσει ως γιο και έκλαιγαν για αυτόν. Ήταν η αρχαία Ανατολή που ζούσε τη
ζωή της μπροστά μας: «Ω, γιε μου, Αβεσσαλώμ, γιε μου, γιε μου, Αβεσσαλώμ!» Αλλά αυτό
που το έκανε να θυμόμαστε σε αυτήν τη γη με τους διαχωρισμούς ανάμεσα στις Κάστες, ακόμη και μεταξύ των Χριστιανών, ήταν η υπερχείλιση της αγάπης που έκανε αυτούς τους
δύο άντρες ένα.
Υπάρχουν άλλοι. Το χρήμα, ο τόπος που κρατά στα αγαπημένα ενός άνδρα, υποτίθεται ότι
είναι μια δίκαιη δοκιμασία του χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε να πούμε για έναν δικηγόρο
που χάνει χρήματα καθημερινά αντί να αγγίζει τα άδικα κέρδη· για ένα γιατρό που δίνει
στην εκκλησία του μέχρι να το αισθανθεί και ταξιδεύει σε οποιαδήποτε απόσταση για να
βοηθήσει τους φτωχούς που δεν μπορούν να πληρώσουν· ενός αγρότη που κινδυνεύει να
τραυματίσει τους φοίνικες του αντί να τις σκαρφαλώσει την Κυριακή· και σε πολλές παλιές
πόλεις και χωριά, διάστικτα στην μεγάλη κόκκινη πεδιάδα, έχουμε απλούς, ταπεινούς, αγίους ανθρώπους, για τους οποίους ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτα - ποιμένες σε μοναχικούς
σταθμούς, δάσκαλους και εργάτες, και απλά συνηθισμένους Χριστιανούς - που κάνουν τη
δουλειά της ημέρας και λάμπουν καθώς την κάνουν. Σκεφτόμαστε τέτοιους άνδρες και γυναίκες όταν ακούμε την κραυγή του κριτικού και ευχόμαστε να τους γνωρίζει όπως είναι.
Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες μας ζητούν να το πούμε ξεκάθαρα πόσο βαθιά χρειάζεται η
ινδική Εκκλησία μας τις προσευχές σας. Δεν έχουν καμία επιθυμία να κρύψουν τα πράγματα. Μιλούν πιο αυστηρά από εμάς, και πολύ πιο έντονα, και πιστεύουν, όπως κάνουμε,
ότι αν γνωρίζετε περισσότερα, θα προσευχηθείτε περισσότερο.

