
H ζωή τους
ιστορική ώρα. Μια ευκαιρία αναμέτρησης με το χρόνο.

Καλείται ο άνθρωπος ν’ αποφασίσει. “Υπάρχουν αυτοί που θα 
διαλέξουν να πορευτούν σε συμφωνία με τις τρέχουσες μορφές ζωής. Απλώς 
αγωνί-ζονται για μια καλύτερη θέση στο πλοίο που ταξιδεύει. Υπάρχουν κι 
αυτοί που νιώθουν ναυαγισμένοι. Μα δεν παραδίδονται. Κρατούνε το κεφάλι 
έξω από το νερό. Ζητούν όχι καλύτερη θέση. Αλλά μια καλύτερη θάλασσα. 
Ανθρώπινες κι οι δυό στάσεις. Τί γίνεται όμως, όταν το πλοίο στέκει ακίνητο 
μέσα στην καταιγίδα”;

Η ερώτηση είναι καίρια. Κι η απορία μεγαλώνει περισσότερο, όταν 
θελήσουμε, να συμπληρώσουμε το συλλογισμό. Υπάρχει ακόμη (τουλάχιστον) 
τάξη. Αυτοί δεν μπαίνουν σε πλοίο. Όχι. Τις αστραπές τρέμουν. Που 
γεννάνε φόβους.
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Μια θέση στο σαλόνι προτιμούν του σπιτιού τους. Μακριά από όποια 
έκθεσή τους σε κινδύνους περιττούς. Στην οθόνη τους μπροστά.

Δεν επιχειρούν έξοδο. Κι αν η ισορροπία ανατραπεί; Τί θα γίνει τότε;
Ποιός πλοίαρχος θα σπεύσει; Τα μανίκια θα σηκώσει; Θα πάρει το 

τιμόνι, “γι’ άλλες πολιτείες”;
Κουπί ποιός θα πιάσει λοιπόν; Οι ειδικευμένοι μέτριοι του σήμερα; Η 

άγνοια η αλαζονική δεν επιτρέπει τέτοιες πολυτέλειες.
Έρχεται έτσι η αποσύνθεση. Το πλοίο, ακίνητο, γέρνει ήδη. Ποιός θα 

φωνάξει το σύνθημα; Πώς θα πάμε στις βάρκες; Ποιός τελικά δίνει οδηγίες; 
Με ποιό σχέδιο; Υπάρχει άραγε;

Τέλμα λοιπόν. Κι η καταιγίδα από δίπλα όλο και απειλεί τους ανίδεους.
Υπόκοσμος. Ημίκοσμος. Ναυάγια τριγύρω.
Κι ο κίνδυνος; Ναι. Να ξεβράσει η θάλασσα στην ακτή κουφάρια-θύματα 

άταφα.
Νεκροταφείο; Ή γηροκομείο; Τί επιλέγουμε λοιπόν; Στο χέρι μας είναι.
Κι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα; Τί να έχει τάχα να επιδείξει η πινακοθήκη 

της; Αυταπάτην; Κυνισμόν; Ψευδοανθρωπισμόν; Εκφυλισμόν; Απόγνωση; 
Υποκρισίαν; Αυθαιρεσίαν;

Έτσι λοιπόν δρα οργισμένος “που όταν δεν βρίσκει ψωμί, καταστρέφει 
τα αρτοποιεία”.

Αναζητείται λοιπόν είδος αντιβίωσης. Για να νικήσει την εφιαλτικότητα 
και τον ορατό ζόφο των κινδύνων του κόσμου. Σε δοσολογία ασφαλώς 
πάνω από τα όρια του μέτριου.

Μια πορεία σαφώς ανεπιτήδευτη. Για τον άνθρωπον εκείνον που 
ασχολείται περισσότερο με το τί οφείλει, παρά με το τί του οφείλεται.

Κι όλα τούτα πριν προκύψει η πλημμυρίδα. Αφήνοντας κατά μέρος  κάθε 
ανομολόγητη τάση περιπέτειας. Εξατομικευμένη. Με τη σκέψη εστιασμένη 
στον στόχο που κατέχει συνεχώς τους αναστοχασμούς του.

Στο σχολείο μας έμαθαν, πως ο Ηρακλής, ξεκινώντας, βρέθηκε σ’ ένα 
δίλημμα. Δυό κόσμοι. Της αρετής. Και της κακίας. Βρήκε τελικά εκείνος το 
λιμάνι της ανάπαυσής του.

Σήμερα, μπροστά μας πόσοι δρόμοι ανοίγονται; Οπωσδήποτε πολύ 
περισσότεροι. Ουσιαστικά, ένα οδοιπορικό  ανίχνευσης, αρετής και ήθους.

Ένα τέτοιο οδοιπορικό ήταν η ζωή των Αποστόλων.
Προχώρησαν στο έργο τους.



Χωρίς ανακοπές.
Και το έφεραν σε πέρας.
Παράδειγμα για μας.
Η Πεντηκοστή τους αναμόρφωσε.
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"Προς με ..."
Ακατανάγκαστη πρόσκληση. Πρόσκληση αφήνουσα ελεύθερους όλους 

τους δρόμους της ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτά από πλευράς ανθρώπινης 
προαίρεσης. Δεν αναγκάζει ο Χριστός κανένα, ούτε βιάζει. Μπροστά από 
οποιοδήποτε “έλα” του Χριστού, μπροστά από οποιοδήποτε “ερχέσθω”, 
προτάσσεται πάντοτε ένα εάν . Ένα, εάν  θέλεις . Απέραντη ελευθερία, αλλά 
και συνεχής επίκληση. “ Έκραζε”. Ο παρατατικός σημαίνει συνεχές, το 
παρατεινόμενο της προσκλήσεως, το “Έρχου” χωρίς τέλος. Το “έλα” χωρίς 
σημείο στίξεως, χωρίς τελεία.

Έλα και χθες, έλα και σήμερα, έλα και αύριο. όλος ο χρόνος είναι μια θεϊκή 
κραυγή προς όλους μας. Ελάτε να αφανίσετε, να εκμηδενίσετε τις δίψες σας.

Διψάτε για αλήθεια; 
Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ ειμί η Αλήθεια!
Διψάτε για αγάπη;
Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ ειμί η Αγάπη!
Διψάτε για φως;
Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ ειμί το Φως! 
Διψάτε για ζωή;
Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ ειμί η Ζωή!
Διψάτε για σωτηρία;
Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ ειμί ο Σωτήρ! 
Διψάτε για ανάσταση;
Ελάτε να ξεδιψάσετε κοντά μου. Εγώ ειμί η Ανάσταση!
Το δικό μου νερό καταργεί όλες τις δίψες.
Το πίνεις και σου σβήνει κάθε δίψα. Το πίνεις και αυτόματα, σε πλημμυρίζει 

με εκείνο για το οποίο διψάς.
Διψάς για χαρά. Σε πλημμυρίζει με χαρά
Διψάς για αγιότητα. Σε πλημμυρίζει αγιότητα.
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Διψάς για ευτυχία; Σε πλημμυρίζει από ευτυχίαν.
Είναι σαν το μάννα στην έρημο. Εξωτερικά ήταν το ίδιο για όλους.
Στην πράξη όμως δρούσε ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Έτσι είναι και 

το νερό που εγώ, ο Χριστός, προσφέρω μέσα σε θεϊκό τάσι, για να σας σβήσω τη 
δίψα. Πιο καλά, για να σας σβήσω τις δίψες που φλογίζουν, κατακαίνε, φρυγανίζουν 
τα σπλάχνα σας. Ελάτε!

Ο Χριστός έρχεται, κανείς δεν τον αναγκάζει, στις πλατείες του κόσμου και μας 
προσκαλεί κοντά Του, για να μας σβήσει τις δίψες μας. Και μάλιστα η πρόσκλησή 
Του είναι θορυβώδης. Δεν καλεί, δεν προσκαλεί απλώς, αλλά φωνάζει δυνατά, 
κράζει.

Κράζει ο Χριστός για να Τον ακούσουμε οπωσδήποτε, να τρέξουμε κοντά Του 
και να Του εμπιστευθούμε τις δίψες μας και να τις εξαφανίσει όλες με το νερό, που 
μόνο Αυτός έχει στη διάθεσή Του και που είναι “ύδωρ αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον”.

Κράζει ο Χριστός και για ένα άλλο λόγο, για να μας στερήσει τη δικαιολογία 
πως τάχα δεν Τον ακούσαμε. Πως τάχα μιλούσε χαμηλόφωνα και δεν έφτασε η 
πρόσκληση στα αυτιά μας.

Άλλοθι χαμηλόφωνης προβολής της προσκλήσεως απορρίπτεται. Προβολή 
σχετικής αίτησης είναι καταδικασμένη. Την έχει καταδικάσει στους αιώνες των 
αιώνων το Ευαγγελικό “ Έκραζε”.

Είναι τόσο μεγάλη η λαχτάρα του Ιησού να μας ξεδιψάσει (γράψε, να μας σώσει), 
ώστε έχει μεταβάλει την επιθυμία Του σε κραυγή.

Κανείς από τους ευρισκόμενους στην πλατεία τότε και στις πλατείες του 
κόσμου σήμερα, δε θα μπορέσει να προβάλει την δικαιολογία ότι δεν άκουσε, γιατί 
η πρόσκληση τότε ήταν στην ένταση του “κράζει”, που σημαίνει πως σήμερα 
είναι στην ένταση της πιο ισχυρής μεγαφωνικής εγκατάστασης. Τέτοιας που να 
πλημμυρίζει την ακοή όλων των πανηγυριζόντων στις πλατείες, με τόσο έντονο 
και ηχηρό τρόπο, ώστε σε καμμία περίπτωση να μην μπορούν να προβάλουν τη 
δικαιολογία, πως δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, γιατί δεν άκουσαν το Έλα, 
το “Ερχέσθω” του Ιησού.

Όποιος δεν ανταποκρίνεται στο Ερχέσθω, όποιος δεν άκουει ή δεν αποδέχεται 
την πρόσκληση του Χριστού, αυτός μένει με τη δίψα του στον αιώνα. Μένει μακριά 
απο την πηγή που σβήνει όλες τις δίψες και φέρνει όλες τις δροσιές και  μένει 
αξεδίψαστος και αδικαιολόγητος στον αιώνα! (Γιώργος Σουρέλης)


