«Ὅποιος διψᾶ,
νά ἔρχεται σ’ ἐμένα καί νά πίνει»

«

ΠΟΙΟΣ διψᾶ, νά ἔρχεται σ’ ἐμένα καί νά
πίνει τό νερό τῆς ζωῆς», εἶπε ὁ Κύριος1.
Ὤ, τί μέγιστη δωρεά τοῦ φιλάνθρωπου
Πλάστη καί Κυρίου μας! Τί πλούσια χάρη τοῦ πανάγαθου Θεοῦ καί Εὐεργέτη μας! Ἀλήθεια, χάρη μεγαλύτερη ἀπ’ αὐτήν εἶναι ἀδύνατο νά βρεῖ ὁ ἄνθρωπος,
κάθε μακάριος ἄνθρωπος πού ἐλπίζει στόν Κύριο2.
Καί δέν εἶπε ὁ μεγαλόδωρος, «Ὅποιος διψᾶ, νά ἔρχεται σ’ ἐμένα νά τοῦ δίνω», ἀλλά «Ὅποιος διψᾶ, νά
ἔρχεται σ’ ἐμένα καί νά πίνει», νά πίνει ἐλεύθερα τό
νερό τῆς αἰώνιας ζωῆς.
Ἕτοιμο τό ἔχει τό δῶρο ὁ Κύριος, τόν ἐρχομό μας
μόνο περιμένει. Ὅταν ἐμεῖς πίνουμε, Ἐκεῖνος εὐφραίνεται. Ἄς μή διστάσει κανένας νά Τόν πλησιάσει. Ἄς
μήν προφασιστεῖ κανένας ἀδυναμία ἤ ἄγνοια. Ὅποιος
πιστεύει, ὅποιος ἐλπίζει, ὅποιος στηρίζεται σ’ Αὐτόν,
παίρνει δύναμη ἀπό τήν παντοδυναμία Του καί γνώση
1. «Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω ὕδωρ ζωῆς»
(πρβλ. Ἰω. 7:37, Ἀποκ. 22:17).
2. Πρβλ. Ψαλμ. 33:9.
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ἀπό τήν παγγνωσία Του. Οἱ δίκαιοι ξεδιψοῦν, πίνοντας ἀπό τήν ἀστείρευτη Πηγή τῆς ζωῆς. Μά κι ἀπό
τούς ἁμαρτωλούς ξεδιψοῦν ὅσοι ἀκοῦνε τή φωνή
Του, πού τούς καλεῖ μέ ἀγάπη: «Ἐλᾶτε σ’ ἐμένα ὅλοι
ὅσοι κοπιάζετε καί εἶστε φορτωμένοι μέ ἁμαρτίες, κι
ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω»3. «Γιατί δέν ἦρθα νά καλέσω
σέ μετάνοια τούς δικαίους, ἀλλά τούς ἁμαρτωλούς»4.
Ἄς τρέξουμε στόν Κύριο, ἀδελφοί μου, πού μᾶς
καλεῖ κοντά Του, γιά νά πιοῦμε τό νερό ἀπό τό ὁποῖο
ὅποιος πιεῖ δέν διψᾶ ποτέ πιά, γιατί μεταβάλλεται
μέσα του σέ πηγή νεροῦ πού ἀναβλύζει πάντοτε καί
χορηγεῖ αἰώνια ζωή5.
«Ὅποιος διψᾶ, νά ἔρχεται σ’ ἐμένα καί νά πίνει».
Καί πῶς πηγαίνει κανείς στόν Ἰησοῦ Χριστό; Παντοῦ μποροῦμε νά βροῦμε τόν Θεάνθρωπο Σωτήρα
μας. Ἐκεῖνος μετά τήν Ἀνάσταση καί πρίν ἀπό τήν
Ἀνάληψή Του μᾶς ὑποσχέθηκε: «Μαζί σας θά εἶμαι
πάντα, ὥς τή συντέλεια τοῦ κόσμου»6. Καί στόν
οὐρανό βρίσκεται. Καί στή γῆ βρίσκεται. Καί ἀνάμεσά μας βρίσκεται. Καί μέσα μας βρίσκεται. Μόνο ἀπό
τούς ἄπιστους καί ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους εἶναι μακριά, γιατί τούς χωρίζει ἀπ’ Αὐτόν ἡ κακία τους. Ἀλλά
κι αὐτοί, ὅταν μετανοήσουν καί ἀκολουθήσουν τόν
3. «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ
ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11:28).
4. «Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. 9:13).
5. Πρβλ. Ἰω. 4:14.
6. «Μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος» (Ματθ. 28:20).
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δρόμο τῶν σωτήριων ἐντολῶν Του, Τόν πλησιάζουν.
Τότε τούς πλησιάζει κι Ἐκεῖνος στοργικά, ὅπως πλησίασε ὁ φιλόστοργος πατέρας τῆς εὐαγγελικῆς παραβολῆς τόν ἄσωτο γιό του, πού γύρισε μετανοημένος
στό πατρικό σπίτι. Καί βρίσκουν στό πρόσωπό Του
τήν Πηγή τῆς ζωῆς. Καί πίνουν καί λούζονται καί ζωογονοῦνται καί καθαρίζονται ἀπό κάθε ψυχικό ρύπο.
Δέν ἀποστρέφεται ὁ Κύριος κανέναν ἁμαρτωλό,
ὅσα ἐγκλήματα κι ἄν ἔχει κάνει, ὅταν αὐτός ἀφήσει
τήν κακία καί προστρέξει στήν εὐσπλαχνία Του. Περισσότερο, μάλιστα, χαίρεται μέ τή μετάνοια τοῦ
ἁμαρτωλοῦ παρά μέ τήν ἀρετή τοῦ δικαίου. Σ’ ὁλόκληρο τόν οὐρανό γίνεται χαρά καί πανηγύρι γιά
κάθε ἁμαρτωλό πού μετανοεῖ7. Ὁ σκοπός, ἄλλωστε,
τῆς ἔνσαρκης οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ σωτηρία τῶν ἁμαρτωλῶν. «Δέν ἦρθα νά καλέσω σέ μετάνοια τούς δικαίους, ἀλλά τούς ἁμαρτωλούς», εἶπε ὁ
Ἴδιος8.
Ἄς τρέξουμε, λοιπόν, ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί στόν ἀνεξίκακο Κύριό μας. Τό πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων μας
ἄς μή μᾶς κάνει νά δειλιάσουμε. Δέν μᾶς ἐλέγχει γι’
αὐτά. Τά ξεχνᾶ ὅλα, μᾶς τά συγχωρεῖ ὅλα, ὅταν μᾶς
δεῖ νά πηγαίνουμε μετανοημένοι κοντά Του, ὅπου
βρίσκουμε τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή ἡ
χάρη εἶναι τό νερό τῆς ζωῆς, πού ποτίζει τόν ἀγρό τῆς
ψυχῆς μας. Καί ὅταν ἡ ψυχή ποτιστεῖ ἀπό τό νερό τῆς
χάριτος, δίνει τόν σωτήριο καρπό τῶν ἀρετῶν, τήν
7. Πρβλ. Λουκ. 15:7,10.
8. Βλ. παραπάνω, σημ. 4.
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ἀγάπη, τή χαρά, τήν εἰρήνη, τή μακροθυμία, τήν καλοσύνη, τήν ἀγαθότητα, τήν πίστη, τήν πραότητα, τήν
ἐγκράτεια9. Ὅποιος τρέφεται μ’ αὐτόν τόν καρπό, δέν
θά γνωρίσει θάνατο, ἀλλά θά ζήσει αἰώνια στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τήν ὁποία μακάρι νά χαρίσει σέ
ὅλους μας ὁ πανάγαθος Κύριος μέ τίς πρεσβεῖες τῶν
ἁγίων Του.*

9. Πρβλ. Γαλ. 5:22-23.

* ἀπό τή νέα ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονής Παρακλήτου,
«Στ' ἀχνάρια τοῦ Χριστοῦ»

