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1. Ένα Κήτος στη Θύελλα 
Ανάγνωσμα: Ιωνάς 1:1-6 

 
Στη σειρά αυτή θα εξετάσουμε τέσσερις περιπτώσεις όπου ο Λόγος του Θεού αναφέρεται σε φυσικές θύελλες και θα 
προσπαθήσουμε να βγάλουμε μαθήματα για την πνευματική μας ζωή. Η ζωή μας με τον Χριστό μοιάζει με ένα 
πολυκύμαντο θαλασσινό ταξίδι. Και στο ταξίδι μας αυτό μας συνοδεύουν αναπόφευκτα θύελλες. Θα συναντήσουμε 
σίγουρα θύελλες. Καθένας από μας συναντάει θύελλες. Κάποιες απ’ αυτές τις θύελλες τις βλέπουμε να έρχονται στον 
ορίζοντα και προετοιμαζόμαστε, και μερικές έρχονται εντελώς ξαφνικά αλλά δεν πρέπει να μας βρουν εντελώς 
απροετοίμαστους. Υπάρχει ένα σλόγκαν που λέει: «Ένα καράβι είναι ασφαλές στο λιμάνι αλλά δεν φτιάχτηκε για να μένει 
ασφαλές στο λιμάνι». 
 

 πρώτη περίπτωση θύελλας που θα δούμε στη σειρά αυτή των μελετών μας είναι η γνωστή περίπτωση του Ιωνά . Στη Βίβλο 
είναι φειδωλές οι πληροφορίες για τον Ιωνά. Αυτό που ξέρουμε είναι πως ήταν ένας προφήτης του Θεού, που καταγόταν 

από τη Χαθ-Χέφερ, μια μικρή πόλη λίγο έξω από τη Ναζαρέτ, και ήταν γιος του Αμαθί (Β΄ Βασ 14:25). Μια μέρα πήρε εντολή 
από τον Θεό να πάει να κηρύξει στη Νινευή, την πρωτεύουσα της Ασσυρίας, ότι αν δεν μετανοήσουν, ο Κύριος σε σαράντα 
μέρες θα καταστρέψει την πόλη. Πολλοί εδώ βλέπουν την οικουμενική διάσταση, την πρώτη ιεραποστολή στα έθνη για τη 
διάδοση της ιουδαϊκής θρησκείας, δηλ. για να γίνει γνωστός ο Θεός του Ισραήλ στα έθνη. Η ιστορία είναι γνωστή. 
     Η αποστολή του Ιωνά στη Νινευή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιεροβοάμ Β΄, του πιο επιβλητικού μονάρχη 
του βορείου βασιλείου (Β΄ Βασ 14:23), που βασίλεψε περί το 793 ώς το 753 π.Χ. Ενώ οι ασσυριακές επιγραφές δεν μαρτυρούν 
καμιά μεγάλη θρησκευτική αναζωπύρωση εκείνη την εποχή, ένας αριθμός γεγονότων ταιριάζουν απόλυτα με την ιστορία του 
Ιωνά. Είναι γνωστό ότι στον αρχαίο παγανιστικό κόσμο μια πείνα ή μια έκλειψη θεωρούνταν προμηνύματα των θεών για 
κάποια επερχόμενη καταστροφή. Ο Κύριος μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποίησε τους ασσυριακούς λιμούς του 765 και του 759 
π.Χ. καθώς και την ολική έκλειψη ηλίου (15 Ιουνίου 763 π.Χ.) για να προετοιμάσει τους Νινευίτες για το κήρυγμα του Ιωνά. Μια 
σύντομη στροφή προς τον μονοθεϊσμό την εποχή που βασίλευε η Σεμίραμις μαζί με τον γιο της, τον Αδάρ-Νιραρί Γ΄ (810-782 
π.Χ.) θα μπορούσε να ήταν μια προετοιμασία για να δεχτούν οι Ασσύριοι το μήνυμα του Ιωνά.  
     Ο Ιωνάς, που όπως φαίνεται δεν δεχόταν την παγκοσμιότητα του αληθινού Θεού –γέννημα της εποχής του άλλωστε– αντί να 
πάει στη Νινευή, σημερινό Ιράκ (κάπου 800 χλμ. από την πόλη του), κατέβηκε στην Ιόππη, πλήρωσε τον ναύλο του και πήρε το 
πλοίο για τη Θαρσείς, τη σημερινή Ισπανία (3.200 χλμ. δυτικά). Στον δρόμο σηκώθηκε φοβερός ανεμοστρόβιλος, τόσο που το 
πλοίο να βυθίζεται. Φαίνεται πως οι ναύτες του καραβιού τότε, όπως και σήμερα, ήταν πολύ προληπτικοί. Για παράδειγμα, δεν 
ανέβαζαν γυναίκες στο πλοίο –το θεωρούσαν κακή τύχη. Δεν σφύριζαν, γιατί θεωρούσαν ότι καλούσαν κάποια θύελλα. Αν 
συνόδευαν το καράβι δελφίνια, θεωρείτο καλή τύχη, ενώ αν το συνόδευε ένα κήτος, ήταν κακό προμήνυμα. Τέλος, δεν άλλαζαν 
εύκολα το όνομα του πλοίου. Πρώτα έπρεπε να κάνουν μια τελετή από-ονομασίας του πλοίου και μετά, με άλλη τελετή, να του 
δώσουν νέο όνομα από την αρχή. Έτσι, το πλήρωμα έριξαν κλήρο για το ποιος φταίει, και πιάστηκε ο Ιωνάς, που κοιμόταν 
μακαρίως στο αμπάρι του πλοίου. Πήγαν και τον ξύπνησαν κι εκείνος τους εξήγησε ότι πράγματι έφευγε από τον αληθινό Θεό 
παραβαίνοντας την εντολή του. Τους είπε, ωστόσο, ότι μπορούσαν να τον ρίξουν στη θάλασσα, και η θύελλα θα σταματούσε. 
Έτσι κι έκαναν αλλά στη θάλασσα τον περίμενε το κήτος που τον κατάπιε, και εκεί, από την κοιλιά του κήτους ο Ιωνάς έκανε 
μια πολύ όμορφη και δυνατή προσευχή (Κεφ. 2). Γράφτηκε γι’ αυτή την προσευχή ότι: «Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη ικεσίας σ’ 
αυτήν. Αποτελείται από ευχαριστία (εδ. 2-6), μεταμέλεια (εδ. 7-8) και εκ νέου αφιέρωση (εδ. 9). Είναι πράγματι ένας ψαλμός 
δοξολογίας, προς τον Θεό του Ισραήλ». 
     Πολλοί αμφισβήτησαν τη γνησιότητα αυτού του περιστατικού: Πώς είναι δυνατόν να ζήσει κάποιος 3 μέρες και 3 νύχτες 
στην κοιλιά ενός κήτους και να μπορεί να προσεύχεται μέσα απ’ αυτήν. Ο Κύριος αναφέρθηκε σ’ αυτή την ιστορία σαν 
προτύπωση της ανάστασής του. Και αν πιστεύουμε στην Ανάσταση γιατί να μην πιστέψουμε και στο κήτος που έφαγε τον 
Ιωνά; Βλέπετε, η Ανάσταση επικυρώνει όλα τα θαύματα της Βίβλου. Πέρα όμως από τις μεγάλες αλήθειες που κρύβει το 
περιστατικό του Ιωνά, υπάρχουν και συγκεκριμένα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε σήμερα εμείς οι χριστιανοί του 21ου 
αιώνα, καθώς μας βρίσκουν οι θύελλες της ζωής, ανάλογες με τη θύελλα του Ιωνά. 
 

1. Δεν είναι όλες οι θύελλες από δικό μας λάθος. 
     Οι ναύτες εκείνου του καραβιού πίστευαν ότι κάποιο λάθος είχαν κάνει, κάποιον θεό είχαν προσβάλει και ο θεός τώρα 
εκδικείται. Πολλές φορές όταν κι εμείς περνάμε μια θύελλα στη ζωή, νομίζουμε ότι έχουμε κάνει κάποια αμαρτία. «Γιατί σ’ 
εμένα», αναρωτιόμαστε. «Τι κακό έκανα, τι λάθος;» Γιατί πέθανε η γυναίκα μου; γιατί το παιδί μου χώρισε; γιατί η δουλειά μου 
βουλιάζει; γιατί έπαθα καρκίνο; τι έχω κάνει ή τι δεν έκανα που μου είπε ο Θεός; Και γεμίζουμε ενοχές, ενώ πρέπει να 
επικεντρώσουμε αλλού. Μας βασανίζει κι ο σατανάς μήπως κάτι κάναμε ή κάτι δεν κάναμε. Εκείνοι οι ναύτες όμως δεν είχαν 
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κάνει κάτι κακό. Καμιά φορά αναρωτιέται κανείς μήπως υπάρχουν και στοιχεία ναρκισσισμού όταν σκεφτόμαστε έτσι. 
Σκεφτόμαστε με κάποιον τρόπο πως εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου κι όλα γυρίζουν γύρω μας. Και πίσω από το ερώτημα 
«γιατί σ’ εμένα;» υποκρύπτεται το ερώτημα «γιατί η θύελλα δεν χτυπάει και κανέναν άλλο;» Στην περίπτωσή μας ο ένοχος ήταν 
ο Ιωνάς κι αυτό μας πάει στο δεύτερο μάθημα που παίρνουμε από την ιστορία του Ιωνά: 
 

2. Κάθε πράξη μας έχει αντίκτυπο στους άλλους. 
     Μια μεγάλη αλήθεια της ζωής είναι ότι είμαστε εκεί που είμαστε καθένας μας λόγω των επιλογών που εμείς κάνουμε στη 
ζωή. Ο Ιωνάς έπεσε στη θύελλα από τις επιλογές που ο ίδιος έκανε. Ήταν δική του επιλογή που τον πέταξαν στη θάλασσα. Κατ’ 
επέκταση: βρέθηκε στην κοιλιά του ψαριού εξαιτίας των δικών του κακών επιλογών. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή ότι οι επιλογές 
που εμείς κάνουμε έχουν συνέπειες στη ζωή μας. Πολύ συχνά νομίζουμε πως είμαστε εμείς ένα νησί μόνο του στο πέλαγος. 
Λάθος. Είμαστε καθένας μας μέρος ενός συνόλου. Κι αυτό έχει βάση και ως προς την εκκλησία του Χριστού. Η κάθε πράξη μας 
έχει αντίκτυπο και στους άλλους. Ο Νεύτων έλεγε ότι η κάθε δράση φέρνει αντίδραση. Η αντίδραση ακουμπάει εμάς αλλά και 
τους άλλους. Έτσι, η παρακοή του Ιωνά έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων. Όταν διαλύεται ένας γάμος, αυτή η διάλυση 
επηρεάζει τα παιδιά, τους παππούδες, τους γονείς και τους φίλους αλλά και όλη την εκκλησία. Όταν τσιγκουνευόμαστε να 
προσφέρουμε το δέκατό μας (τουλάχιστον) στον Κύριο, αυτό έχει επίπτωση στα οικονομικά της εκκλησίας και στις ανάγκες της 
που μένουν ακάλυπτες. Η κακή διαχείριση σε μια επιχείρηση επηρεάζει την τσέπη του ιδιοκτήτη αλλά και τις θέσεις εργασίας 
του προσωπικού, που πρέπει να απολυθεί. Έτσι, προτού κάνουμε αυτό που μας λέει ο Θεός ή δεν κάνουμε αυτό που μας λέει, 
είναι ανάγκη να σκεφτούμε: «Ποιος άλλος θα επηρεαστεί από τη στάση μου και πώς;» Ένα τρίτο μάθημα που παίρνουμε από 
την ιστορία μας είναι: 
 

3. Μην παίρνεις μεγάλες αποφάσεις όταν βρίσκεσαι μέσα στη θύελλα. 
      Πολλές φορές κάνουμε τη σκέψη μήπως θα μπορούσε να μην πέσει στη θάλασσα ο Ιωνάς. Αν, ας πούμε, καλούσε σε 
προσευχή μετάνοιας μαζί με τον εαυτό του όλο το πλήρωμα του πλοίου. Ο Θεός θα τον συγχωρούσε. Στο παρελθόν ο Θεός 
ζητούσε τη μετάνοια των δικών του. Ο Ιωνάς θα μπορούσε να σωθεί. Το διαβάζουμε αυτό  στον Ησαΐα (57:18-19) και στο Β΄ 
Χρονικών (7:13-15). Όμως, ο Ιωνάς πήρε βιαστικά μια απόφαση μέσα στην ταραχή της θύελλας. Ο Robert Schuller, αμερικανός 
εργάτης του ευαγγελίου και συγγραφέας έγραψε: «Μην κόβεις ποτέ ένα δέντρο στη διάρκεια του χειμώνα. Μην παίρνεις ποτέ 
καμιά αρνητική απόφαση όταν είσαι στα κάτω σου –στη χειρότερη διάθεσή σου. Περίμενε. Κάνε υπομονή. Μπόρα είναι, θα 
περάσει. Θα έρθει και η άνοιξη». Κι αυτό μας φέρνει στο τέταρτο μάθημα που πρέπει να μάθουμε από την ιστορία του Ιωνά.  
 

4. Καμιά θύελλα δεν κρατάει για πάντα. 
     Όταν έριξαν τον Ιωνά στη θάλασσα, σταμάτησε η θύελλα. Καμιά φορά φαίνεται ότι δεν θα πάψουμε να παιδευόμαστε με τις 
θύελλες αλλά η πραγματικότητα λέει πως η θύελλα κάποτε τελειώνει. Ένας ωραίος ψαλμός (30:5) λέει ότι: «Η οργή του Κυρίου 
είναι για μια στιγμή, αλλά για μια ζωή η εύνοιά του· αν μένουν δάκρυα το βράδυ, η χαρά φτάνει με την αυγή». Κάθε νύχτα έχει 
ένα ξημέρωμα – Κάθε βουνό έχει μια κορυφή – Κάθε θύελλα έχει ένα τέλος. Κι ένας άλλος έγραψε πάλι: «Καμιά θύελλα δεν 
διαρκεί για πάντα. Ποτέ δεν βρέχει 365 μέρες τον χρόνο συνέχεια. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι κάθε θλίψη έρχεται για να 
περάσει όχι για να μείνει…» Δεν πρέπει να τα παρατάμε. Δεν ξέρουμε πόσο κοντά είναι το τέλος της θύελλας. Νομίζουμε ότι δεν 
θα τελειώσει ποτέ, ακριβώς επειδή είναι πολύ κοντά και δεν τη βλέπουμε με την προοπτική του Θεού. Για τους ναύτες 
σταμάτησε η θύελλα αλλά για τον Ιωνά συνεχίστηκε στην κοιλιά του κήτους για τρεις μέρες ακόμα. Και στη συνέχεια, μετά την 
προσευχή που έκανε, το ψάρι τον έβγαλε στη στεριά, για να συνεχίσει τον δρόμο του για τη Νινευή. Διαβάζουμε, ωστόσο, στο 
3:1-3 πως όταν βγήκε στη στεριά, ο Κύριος του έδωσε δεύτερη φορά την ίδια εντολή: «Σήκω να πας στη Νινευή, τη μεγάλη 
πόλη, και να τους αναγγείλεις το μήνυμα που εγώ σου ανέθεσα να πεις». Και τότε, λέει η Γραφή, ο Ιωνάς «υπάκουσε στην 
εντολή του Κυρίου και πήγε στη Νινευή». Αυτό μας οδηγεί στο πέμπτο που μαθαίνουμε από την ιστορία του Ιωνά: 
 
5. Το φάρμακο για την Παρακοή είναι η Υπακοή. 
     Δεν γίναμε χριστιανοί επειδή κάναμε καλά έργα ή επειδή ήμασταν από γεννησιμιού μας καλοί. Σωθήκαμε κατά χάριν, επειδή 
πιστέψαμε (Εφ 2:8-9). Όταν όμως γίναμε του Χριστού, ένας που ακολουθεί τον Χριστό, ο Χριστός περιμένει να τον δει ν’ 
ακολουθεί τις εντολές του, όχι πια για να πλησιάσει τον Θεό, για να σωθεί, αλλά από αγάπη στον Σωτήρα του: «Αν με 
αγαπάτε», είπε ο ίδιος στους δικούς του, «τηρήστε τις εντολές μου» (Ιω 14:15). Ας μείνουμε πιστοί σ’ εκείνον που μας καλεί, κι 
ας είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση που μας δίνει στη ζωή μας. Δεν ζούμε τη ζωή της υπακοής στον Χριστό 
για να κάνουμε το χατίρι κάποιου ή για να μην πει κανείς ότι δεν είμαστε πνευματικοί και για προστατέψουμε την εικόνα μας. 
Υπακούμε στον Χριστό επειδή τον αγαπάμε και θέλουμε να του δείξουμε έτσι την αγάπη μας.  
     Ένα κήτος στη θύελλα. Ο Ιωνάς ζούσε στην παλαιά οικονομία και υπάκουσε εξαναγκαστικά για να εκπληρώσει τον νόμο. 
Άλλη κουλτούρα –και ο Χριστός δεν είχε κάνει ακόμα το έργο του στον σταυρό. Δεν είχε έρθει ακόμα η χάρη του Θεού στη γη . 
Σήμερα ο χριστιανός ζει μια ζωή εξάρτησης από τον Θεό, επειδή έχει σωθεί διά της χάριτος – όχι από φόβο μήπως χάσει τη 
σωτηρία του. Πράττει το αγαθό από αγάπη και λατρεία στον Θεό, που τον έχει σώσει διά της πίστεως. Δεν έχει ανάγκη κανένα 
κήτος για να υποχρεωθεί να πάει εκεί όπου τον στέλνει ο Κύριος. Καθώς έχει παραδοθεί απόλυτα στον Χριστό, μπορεί ακόμα 
και μέσα στη χειρότερη θύελλα να πει: «Είμαι στη διάθεσή σου, Κύριε, στείλε με όπου θες». 
     Καθώς οι θύελλες είναι αναπόφευκτες στη ζωή μας, ας ακολουθήσουμε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και ας 
παραμείνουμε ήρεμοι μέσα σ’ αυτές. 

 
***** 
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2. Ύπνος μέσα στη Θύελλα 
 

Μάρκος 4:35-41 

 
 

TH σημερινή μας μελέτη θα δούμε μια άλλη θύελλα, στην Καινή Διαθήκη αυτή τη φορά (αναφέρεται κι από τους 
3 Συνοπτικούς), που ίσως είναι και η πιο γνωστή: Τότε που ο Χριστός ησύχασε τον άνεμο και τη θύελλα με έναν 

του λόγο. Τι μαθήματα έχει να μας δώσει αυτή η θύελλα, που βρήκε τον Χριστό να κοιμάται στη πρύμνη του 
καραβιού; 
     Μετά από μια ολόκληρη μέρα διδασκαλίας του Ιησού προς τα πλήθη, όπου τους μίλησε ο Κύριος με παραβολές 
(του σπορέα, του λυχναριού, του μέτρου της κατανόησης και του σιναπόσπορου), όταν ήρθε το βράδυ, ο Ιησούς 
στο εδ. 35 του 4ου κεφαλαίου, πρότεινε στους μαθητές του να πάνε απέναντι με το πλοιάριο, που όλη την ημέρα 
ήταν ο άμβωνάς του στην παραλία της Γεννησαρέτ. Κουρασμένος και καταπονημένος ο Ιησούς και οι μαθητές από 
τον κάματο όλης της μέρας, ήταν πολύ καλή ευκαιρία να ξεκουραστούν μέσα στο καράβι πηγαίνοντας στην απέναντι 
όχθη. Ο Κύριος μάλιστα πρόλαβε και βρήκε ένα μαξιλάρι και άραξε στην πρύμνη κι αποκοιμήθηκε. Ο Κύριος 
κοιμόταν, και οι μαθητές διεύθυναν το πλοίο στα ήσυχα νερά και παράλληλα ξεκουράζονταν κι εκείνοι. Μόλις 
ανοίχτηκαν στη μέση της Λίμνης –λέει η Γραφή– σηκώθηκε μεγάλη θαλασσοταραχή μαζί με ανεμοθύελλα. Τα 
κύματα χτυπούσαν το πλοιάριο με τόση μανία, που κινδύνευε να βυθιστεί, γιατί είχε γεμίσει νερά. Κι από πάνω 
βοηθούσε κι η βροχή. 
     Τέτοιες φουρτούνες ήταν συχνές στη Λίμνη της Γεννησαρέτ, γιατί ήταν περικυκλωμένη από ψηλά βουνά, που 
ανάμεσά τους υπήρχαν κοιλάδες. Τα ρεύματα του αέρα που περνούσαν από τα ανοίγματα, δημιουργούσαν τη 
θαλασσοταραχή (λαίλαψ ἀνέμου). Οι μαθητές στον πανικό τους άρχισαν να μην ξέρουν τι να κάνουν. Το μπουρίνι 
ήταν ξαφνικό. Και φαίνεται πως η ηρεμία του Κυρίου που κοιμόταν τους εξόργισε. Πολύπειροι ψαράδες αυτοί, 
ήξεραν ότι όλοι έπρεπε να βάζουν ένα χέρι και ν’ αδειάζουν συνέχεια τα νερά από το πλοιάριο. Πήγαν, λοιπόν, και 
ξύπνησαν τον Κύριο φωνάζοντας, «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε; Έλα βάλε ένα χεράκι κι εσύ!»  
     Προσέξτε ότι οι μαθητές δεν ζήτησαν βοήθεια αλλά «την είπαν» στον Κύριο. Μέσα στην απόγνωση τους 
διαμόρφωσαν μια αρνητική εικόνα για τον Ιησού. Τον κατηγορούσαν ότι δεν ενδιαφερόταν γι’ αυτούς. Όπως κι εμείς 
ενδεχομένως μέσα στη δική μας θύελλα αναρωτιόμαστε αν όντως ο Θεός ενδιαφέρεται για μας. Γιατί το επέτρεψε σ’ 
εμάς ο Θεός; «Κύριε», προσευχόμαστε, «γιατί μας εγκατέλειψες;» Κι ακόμη κι αν δεν του το ζήτησαν, ο Κύριος 
σηκώθηκε και έκανε το θαύμα που ξέρουμε. Αξίζει να δούμε και μια λεπτομέρεια: Η διήγηση λέει πως αμέσως με το 
πρόσταγμα του Ιησού έπεσε ο άνεμος και γαλήνεψαν και τα νερά. Οι γνωρίζοντες μας λένε ότι ακόμη κι αν πέσει ο 
άνεμος, τα νερά δεν γαληνεύουν αμέσως. Τώρα, τη μία στιγμή σταμάτησε ο άνεμος και την ίδια στιγμή έγινε γαλήνη 
παντού. Ίσως έτσι εξηγείται γιατί τώρα οι μαθητές φοβήθηκαν ακόμα περισσότερο: είδαν αυτό το παράδοξο 
φαινόμενο, που ήξεραν ότι ήταν αδύνατο να συμβεί. Τι μαθαίνουμε, όμως από την ιστορία αυτής της θύελλας; 
 
1. Πολλές φορές η υπακοή μάς οδηγεί στη θύελλα. 
     Στην περίπτωση του Ιωνά είδαμε ότι η παρακοή του να πάει αντίθετα από κει που του είπε ο Θεός, έφερε την 
τρικυμία και τη θύελλα στη ζωή του. Σήμερα, βλέπουμε πως οι μαθητές είχαν υπακούσει στην εντολή του Ιησού και 
είχαν μπει στο καράβι να πάνε απέναντι. Δεν είναι σπάνιες ακόμα και στην εποχή μας αυτές ο περιπτώσεις. 
Θυμόμαστε, για παράδειγμα οι ιεραπόστολοι που υπάκουσαν (1952) στην εντολή του Χριστού να πάνε στη ζούγκλα 
του Αμαζονίου και το 1956 έχασαν τη ζωή τους από τους Άουκας εκεί στον ιεραποστολικό αγρό. Κι ο επικεφαλής, ο 
Jim Elliot ήταν μόνο 29 ετών. Για ολόκληρη τη διεθνή χριστιανική κοινότητα αυτή η καταστροφή ήταν μία θύελλα, 
που ξέσπασε επειδή πέντε νεαροί ιεραπόστολοι και χιλιάδες άλλοι σαν αυτούς υπάκουσαν στην εντολή του 
Χριστού «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη…» - «Διέλθωμεν εις το πέραν…» Δεν ξέρουμε, και ποτέ ίσως 
δεν θα μάθουμε σ’ αυτή τη γη, γιατί η υπακοή μάς οδηγεί στη θύελλα, αλλά αυτό συμβαίνει. Κάνεις αυτό που σου 
λέει ο Θεός και βρίσκεσαι στο μάτι του κυκλώνα. Γιατί; Αυτό το ερώτημα μας οδηγεί στο δεύτερο μάθημα: 
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2. Ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί μας στη Θύελλα. 
     Οι μαθητές πρέπει να είχαν ξεχάσει τον Ιησού μέσα στην αναμπουμπούλα. Κι όταν θυμήθηκαν ότι ήταν εκεί, 
φοβήθηκαν ότι τους είχε ξεχάσει εκείνος! Αν είμαστε μαθητές του Χριστού, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ποτέ δεν μας 
υποσχέθηκε πως δεν θα έρθουν θύελλες και δύσκολες μέρες. Μας υποσχέθηκε, όμως, ότι θα είναι πάντοτε μαζί μας. 
Κι αυτή η υπόσχεσή του αναφέρεται τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη για τους δικούς του (Δτ 31:6∙ 
Εβρ 13:5∙ Μτ 28:20). Έτσι, μετά τον θάνατο των 5 ιεραποστόλων, οι γυναίκες τους πήγαν στην ίδια περιοχή, 
συμφιλιώθηκαν με τους Άουκας και συνέχισαν το έργο των συζύγων τους, γιατί ο Κύριος ποτέ δεν έπαψε να είναι 
μαζί τους. Στη μέση της θύελλας οι μαθητές πίστευαν ότι ήταν εντελώς μόνοι αλλά δεν ήταν. Μπορεί να μη 
«νιώθουμε» την παρουσία του Θεού δίπλα μας αλλά αυτό δεν αναιρεί την υπόσχεσή του ότι ποτέ δεν μας αφήσει, 
δεν θα μας ξεχάσει κι ότι θα είναι μαζί μας πάντα: και στις ηλιόλουστες και στις σκοτεινές μέρες.  
 
3. Οι Θύελλες μας μαθαίνουν τον εαυτό μας. 
     Εκείνη τη σκοτεινή κι αγριεμένη νύχτα οι μαθητές του Χριστού έμαθαν πολλά για τον εαυτό τους και για τον 
Χριστό, που ίσως δεν θα τα μάθαιναν σε μια ηλιόλουστη μέρα στην ακρογιαλιά. Κι ένας έγραψε ότι «υπάρχουν 
κάποια πράγματα που τα μαθαίνεις καλύτερα στην ηρεμία αλλά και άλλα που τα μαθαίνεις ακόμη καλύτερα μέσα 
στη θύελλα». Εκείνη τη νύχτα οι μαθητές έμαθαν δύο μαθήματα για τον εαυτό τους: α) Έμαθαν ότι δεν είχαν πίστη.  
Είναι άλλο πράγμα να λες και να διακηρύττεις ότι πιστεύεις πως ο Κύριος μπορεί να σε διαφυλάξει μέσα στη 
θύελλα, όταν ΔΕΝ είσαι μέσα στη θύελλα, και άλλο να το λες όταν ΕΙΣΑΙ μέσα στη θύελλα. Όταν οι μαθητές έθεταν 
εν αμφιβόλω την έγνοια του Χριστού γι’ αυτούς: («Δεν σε νοιάζει που χανόμαστε;») ανακάλυπταν για τον εαυτό τους 
τι πίστευαν και τι δεν πίστευαν για τον Κύριό τους. Και διαπίστωσαν με δέος ότι εκεί, μέσα στη θύελλα, ο Κύριος 
φρόντιζε ακόμα περισσότερο γι’ αυτούς. β) Έμαθαν ότι ο φόβος ισοδυναμεί με ολιγοπιστία. Αν τους ρωτούσαμε, θα 
μας έλεγαν ότι φοβούνταν την θύελλα. Έτσι νόμιζαν. Στην ουσία φοβούνταν επειδή δεν εμπιστεύονταν τον Χριστό 
ότι μπορούσε να τους βοηθήσει μέσα στη θύελλα. Όταν ο Κύριος τους είπε να μπουν στο καράβι να περάσουν 
απέναντι, ξεκίνησαν μαζί του αλλά όταν ξέσπασε η θύελλα δεν πίστευαν ότι θα το τέλειωναν κιόλας μαζί του. Μέσα 
στη θύελλα είναι που μαθαίνουμε πόσο εμπιστευόμαστε τον Θεό και πόσο πιστεύουμε στις υποσχέσεις του. 
 
4. Η Θύελλες μας διδάσκουν ποιος είναι ο Ιησούς.  
     Οι μαθητές δεν ανακάλυψαν μόνο ποιοι ήταν οι ίδιοι αλλά και ποιος ήταν ο Ιησούς. Αμέσως μετά την κατάπαυση 
της τρικυμίας οι μαθητές αναρωτιούνταν για πρώτη φορά για τη θεία του Ιησού: Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; 
Οι θύελλες μας δείχνουν πιο καθαρά ποιος είναι στην πραγματικότητα ο Θεός και τι μπορεί πράγματι να κάνει στη 
ζωή μας. Η Corrie Ten Boom, η Ολλανδή πιστή και συγγραφέας που έσωζε εκατοντάδες Εβραίους από τα 
κρεματόρια και τελικά συνελήφθη και η ίδια και στάλθηκε σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, απ’ όπου και 
επέζησε, έγραψε:  
 

«Ποτέ δεν θα μάθεις ότι ο Ιησούς είναι το μόνο που χρειάζεσαι, αν πρώτα δεν γίνει για σένα το μόνο που έχεις». 

 
Κι αυτή η εμπιστοσύνη επεκτείνεται και προς τα πάνω. Ο Χριστός είπε σ’ εκείνους που τον ακολουθούσαν: «Αυτός 
που πιστεύει σ’ εμένα, δεν πιστεύει μόνο σ’ εμένα, αλλά και σ’ εκείνον που μ’ έστειλε…» (Ιω 12:44). Επομένως, αν 
δεν εμπιστεύεσαι τον Χριστό δεν εμπιστεύεσαι ούτε τον Θεό στη ζωή σου. 
 
5. Μέσα στη Θύελλα μπορείς να νιώθεις ειρήνη. 
     Οι μαθητές όλοι είχαν πανικοβληθεί, επειδή κοιτούσαν μόνο τα κύματα, τη βροχή και τους ανέμους. Ο Ιησούς 
μπορούσε να κοιμάται γιατί ήξερε ποιος ήταν το αφεντικό της φύσης και τη δύναμη που είχε ως Υιός Θεού.  
Ο Δαβίδ μας έχει δώσει πολλούς δυνατούς λόγους που μας ενθαρρύνουν (Ψλ 91:1-2∙ 4:9). Είδαμε πως ο Ιησούς 
ταύτισε τον φόβο των μαθητών με την έλλειψη πίστης. Άρα, το συμπέρασμα είναι ότι έχοντας την ειρήνη του Θεού 
μέσα μας, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Φόβο με την Πίστη. «Αν σε χτυπούν οι άνεμοι και τα κύματα των 
πειρασμών, των φόβων και των αμφιβολιών της ζωής, στρέψου στον Χριστό με προσευχή, που σ’ αυτόν τα κύματα 
και οι άνεμοι υπακούν» (ι. Αυγουστίνος). 
     Τι μαθαίνουμε, λοιπόν, από τη θύελλα που χτύπησε τόσο ξαφνικά  στο πλοιάριο των μαθητών μέσα στο οποίο 
κοιμόταν ο Χριστός; 1. Πολλές φορές η υπακοή μάς οδηγεί στη Θύελλα. 2. Ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί μας στη 
Θύελλα. 3. Οι Θύελλες μας μαθαίνουν τον εαυτό μας. 4. Οι Θύελλες μας διδάσκουν ποιος είναι ο Ιησούς. 5. Μέσα 
στη Θύελλα μπορούμε να νιώθουμε ειρήνη. 
  

**** 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
4 Βιβλικές Μελέτες με γενικό Θέμα: 

ΗΡΕΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΘΥΕΛΛΕΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

3. Πότε θα τελειώσει η Θύελλα; 
 

Ανάγνωσμα: Πράξεις 27:13-20  
  

ΗΜΕΡΑ ερχόμαστε να δούμε μια τρίτη περίπτωση θύελλας, που έλαβε χώρα στη ζωή του αποστόλου Παύλου. Σ’ 
αυτή την περίπτωση θα δούμε τις απανωτές θύελλες που συνάντησε ο Παύλος καθώς έπλεε για τη Ρώμη. Και το 

ερώτημα, τότε και σήμερα, που ίσως έρχεται στα χείλη μας και στην καρδιά μας είναι: «Πότε θα τελειώσει η θύελλα;» 
     Η ιστορία ξεκινάει πολύ πιο πριν το 27ο κεφάλαιο των Πράξεων –από το 21ο. Ο Παύλος είχε πάει να επισκεφτεί την 
Ιερουσαλήμ και τους αποστόλους, τους στύλους της εκκλησίας, όπως τους έλεγε, και βασικά τον Ιάκωβο και τον Πέτρο. 
Μια από κείνες τις ημέρες μπήκε στον ναό για να προσευχηθεί. Βγαίνοντας, τον αναγνώρισαν κάποιοι θερμόαιμοι 
Ιουδαίοι και φώναξαν στον όχλο να τον συλλάβουν και να τον θανατώσουν. Εκεί παρεμβαίνουν ο πανταχού παρόντες 
Ρωμαίοι και ελευθερώνουν τον Παύλο από τα χέρια του όχλου. Ο Παύλος πριν τον βάλουν στο διοικητήριο για να τον 
προστατέψουν, ζητάει να μιλήσει στον όχλο. Εκείνοι του το επιτρέπουν και ο Παύλος τους μιλάει στα Ελληνικά. Τους 
λέει την ιστορία της μεταστροφής του στον Χριστό και τους καλεί να μετανοήσουν. Ήταν σαν να μιλούσε στον τοίχο. 
Εκείνοι εξαγριώθηκαν ακόμα περισσότερο, και ο αξιωματικός τον φυγάδευσε στο στρατόπεδο. Εκεί τον έδεσαν για να 
ομολογήσει ποιος ήταν και τι έκανε, θεωρώντας τον για κάποιον αιγύπτιο επαναστάτη. Τότε, ο Παύλος τους είπε πως 
ήταν Ρωμαίος κι ότι απαγορευόταν να δέσουν ένα ρωμαίο πολίτη. Εκείνοι πανικοβλήθηκαν, και τον οδήγησαν στο 
ιουδαϊκό δικαστήριο να δικαστεί. Στη δίκη αποκαλύφθηκε πως οι κατήγοροι του Παύλου ήταν οι μισοί Φαρισαίοι και οι 
άλλοι ήταν Σαδδουκαίοι. Οι πρώτοι πίστευαν στην ανάσταση των νεκρών και οι δεύτεροι όχι. Ο Παύλος αμέσως το 
κατάλαβε, διακήρυξε ότι δικαζόταν γι’ αυτήν ακριβώς την πίστη του στην ανάσταση, κι εκεί άρχισε πάλι η χάβρα των 
Ιουδαίων. Οι μεν τον αθώωναν και οι άλλοι τον καταδίκαζαν. Οι Ρωμαίοι φοβήθηκαν νέες ταραχές και ο διοικητής τον 
φυγάδευσε πάλι και σχεδίαζε να επαναλάβει τη δίκη την άλλη μέρα όπως του ζητούσαν οι Ιουδαίοι για να τον 
ανακρίνουν τάχα καλύτερα. Αποκαλύφθηκε, όμως, ότι σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν, και οι  Ρωμαίοι τον έστειλαν στην 
Καισάρεια, στον ηγεμόνα Φήλικα, με ειδική συνοδευτική επιστολή. Εκεί τον φυλάκισαν στο πραιτόριο του Ηρώδη. 
Όταν ο Φήλικας ζήτησε να δικάσει τον Παύλο, κατέβηκαν στην πόλη μερικοί Ιουδαίοι από την Ιερουσαλήμ με κάποιον 
νομικό Τέρτυλλο και διατύπωσαν τις κατηγορίες τους εναντίον του Παύλου. Στην απολογία του ο Παύλος διηγήθηκε 
πάλι την πείρα του με τον Χριστό, αλλά ο Φήλικας ανέβαλε την απόφαση κι έκλεισε τον Παύλο πίσω στη φυλακή. Στο 
μεταξύ η υπόθεση ξεχάστηκε και ανακινήθηκε πάλι μετά από 2 χρόνια, όταν έφυγε ο Φήλικας και ανέλαβε διοικητής ο 
Φήστος. Ο Φήστος ζήτησε να δικάσει τον Παύλο αλλά εκεί ο Παύλος έπαιξε το τελευταίο του χαρτί. Βλέποντας ότι άκρη 
δεν έβγαινε με τους συμπατριώτες του, τους Ιουδαίους, ζήτησε να δικαστεί από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, καθότι είχε 
δικαίωμα ως ρωμαίος πολίτης. Κατά το ρωμαϊκό δίκαιο, όταν κάποιος Ρωμαίος επικαλείτο τον Καίσαρα σταματούσε η 
διαδικασία και ο κατηγορούμενος μεταφερόταν στη Ρώμη. Έτσι, το αίτημά του έγινε δεκτό κι αποφασίστηκε η μεταγωγή 
του αποστόλου στη Ρώμη. Κι εδώ, στο κεφ. 27 των Πράξεων, αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια που μας ενδιαφέρει, όπου 
όλα γίνονται μια εφιαλτική περιπέτεια. Παραθέτουμε αποσπασματικά την εικόνα της περιπέτειας: 
     Στην αρχή, η διήγηση ξεκινάει με τη γενική πληροφορία ότι από τη Σιδώνα έπλευσαν νότια προς την Κύπρο, γιατί οι 
άνεμοι ήταν αντίθετοι (27:4). Στη συνέχεια μας αναφέρεται ότι «δεν τους επέτρεπε ο άνεμος» (27:7). Στη συνέχεια «το 
ταξίδι ήταν επικίνδυνο» (27:9). Μετά αποπλέοντας από την Κρήτη, «ξέσπασε θυελλώδης άνεμος», ο Ευρωκλύδων. 
Είναι ένας θυελλώδης ΒΑ άνεμος που φυσάει στη Μεσόγειο το φθινόπωρο και τον χειμώνα (27:14). Μετά διαβάζουμε 
ότι το πλοίο φερόταν ακυβέρνητο στην Αδριατική για 14 μερόνυχτα (27:27). Τέλος, ο Λουκάς καταλήγει την περιγραφή 
του λέγοντας ότι το πλοίο κόλλησε στην άμμο με την πλώρη, ενώ η πρύμνη του διαλυόταν από τα κύματα (27:41). Ίσως 
εδώ θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι για ένα τέτοιο ταξίδι αυτό ήταν μια σωτήρια κατάληξη. Δεν πνίγηκε κανείς. Όλοι 
βγήκαν σώοι στη στεριά. Κι εδώ οδηγούμαστε τώρα να δούμε 5 μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε ως πιστοί, απ’ 
όλη αυτή την ιστορία, που πέρα από τη φυσική θύελλα στη θάλασσα, ο Παύλος βιώνει και μεταφορικά τις θύελλες για 
πάνω από δύο χρόνια στη ζωή του και στη διακονία του: 
 

1. Κάποτε η θύελλα είναι απλά μια θύελλα. 
Σε αντίθεση με τις δύο πρώτες θύελλες που έχουμε δει, εκείνη του Ιωνά (αποτέλεσμα παρακοής) και την άλλη των 
Μαθητών (αποτέλεσμα υπακοής), εδώ η συγκεκριμένη θύελλα είναι μια εξέλιξη της απόφασης του ίδιου του Παύλου: 
εκείνος είχε ζητήσει να μεταφερθεί στη Ρώμη για να δικαστεί από το αυτοκρατορικό δικαστήριο. Δεν υπήρχε καμιά 
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εντολή ούτε καμιά απαγόρευση. Ο Φήστος και ο Αγρίππας είχαν συμφωνήσει ότι θα μπορούσε να ελευθερωθεί ο 
Παύλος αν δεν είχε επικαλεστεί τον Καίσαρα (26:32). Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια… Κάποιες φορές εμείς φταίμε για 
κάποια θύελλα στη ζωή μας (π.χ. όταν κάνουμε καταχρήσεις και βλάπτεται η υγεία μας, όταν δεν φροντίζουμε τον γάμο 
μας κι ο γάμος διαλύεται, όταν κάνουμε κάποια παράβαση και πληρώνουμε το πρόστιμο κ.ο.κ.) Άλλοτε, πάλι, δεν 
φταίμε εμείς. Ποτέ δεν καπνίσαμε και πεθαίνουμε από καρκίνο των πνευμόνων. Κάνουμε τα πάντα για τον/τη σύζυγό 
μας κι εκείνος/η φεύγουν από τον γάμο επειδή είναι αχάριστοι ή κυνηγούν τα πάθη τους. Και υπάρχουν πολλοί αθώοι 
που δικάζονται και καταδικάζονται από δικαστική πλάνη. Η ζωή μας όλη είναι ένα ταξίδι, όχι πάντοτε ασφαλές. 
Σημασία έχει να σου έχει δείξει από πριν ο Θεός ότι αυτό είναι το σχέδιό του για σένα, όπως βεβαίωσε ο Θεός τον 
Παύλο σε όνειρο μέσα στη θύελλα: «Μη φοβάσαι Παύλε, πρέπει να εμφανιστείς στον αυτοκράτορα…» (27:24). 
 

2. Οι θύελλες συχνά είναι απανωτές. 
Κάθε θύελλα κάποτε τελειώνει αλλά κάποια άλλη έρχεται αμέσως μετά. Πάρτε παράδειγμα τον Ιώβ. Στην αρχή του 
κλέβουν τα ζώα, μετά το σπίτι του καταστρέφεται, στη συνέχεια σκοτώνονται τα παιδιά του, και τέλος όλο του το σώμα 
γεμίζει με πυώδη εξανθήματα. Η μια θύελλα πάνω στην άλλη. Πότε τελειώνει η θύελλα; Ο Παύλος αντιμετώπισε ένα 
σίριαλ από θύελλες. Από τότε που συνελήφθη έξω από τον ναό της Ιερουσαλήμ μέχρι τη Μάλτα έχουμε μια αλυσίδα 
από θύελλες φυσικές και μεταφορικές. Κάποτε, όμως, οι θύελλες όσες κι αν είναι θα τελειώσουν, ακόμη κι αν είναι 
απανωτές. Και τότε ο Θεός δοξάζεται στη ζωή μας. 
 

3. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάν’ το. 
Αν διαβάσουμε προσεκτικά τη διήγηση της τελευταίας αυτής θύελλας, βλέπουμε τις άοκνες προσπάθειες του 
πληρώματος να αντιμετωπίσουν την τρικυμία. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν. Από τη μεριά του ο Παύλος εμψύχωνε τους 
υπόδικους και τους έλεγε να βάλουν κάτι στο στόμα τους και να μη φοβούνται, γιατί ο Κύριος τον είχε διαβεβαιώσει ότι 
κανένας δεν θα πάθαινε το παραμικρό. Όλη μας η καθημερινότητα είναι μια συρραφή τέτοιων περιστάσεων. 
Ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας και το σπίτι μας. Ασφαλίζουμε την υγεία μας. Προσέχουμε να μη διαλύσουμε τον γάμο 
μας. Δεν αδιαφορούμε, και ο Θεός μας καλύπτει με τη δύναμή του. Κάποτε ένας σταμάτησε να φοράει τα γυαλιά του, 
γιατί πίστευε πως ο Θεός θα τον θεράπευε. Η όρασή του, όμως, δεν αποκαταστάθηκε και τον ταλαιπωρούσαν 
πονοκέφαλοι και ζαλάδες. Ίσως ο Θεός να τον βοηθούσε αν φορούσε τα γυαλιά του! 
 

4. Οι θύελλες σταματούν – οι δυσκολίες παραμένουν. 
Όταν σταμάτησε η θύελλα, και ο Παύλος με τον Λουκά και τους άλλους βγήκαν στη στεριά, προφανώς δεν ήταν η 
στεριά του προορισμού τους. Δείτε τι αναποδιές συνάντησαν στο μεταξύ –μετά τη θύελλα: Αντιμετώπισαν την απειλή 
της εκτέλεσης, για να μην το σκάσουν. Έπρεπε να βουτήξουν στα παγωμένα νερά. Όσοι δεν μπορούσαν να 
κολυμπήσουν πέρασαν ώρες αγωνίας κρατημένοι πάνω σε σανίδες και στα συντρίμμια. Όταν βγήκαν στην ακτή έκανε 
κρύο και έριχνε χιονόνερο. Διαπίστωσαν ότι δεν ήταν στην Ιταλία αλλά στη Μάλτα. Μέσα από τα ξύλα που άναψαν, μια 
οχιά δάγκωσε τον Παύλο. Η μια αναποδιά πάνω στην άλλη! Ένας γέροντας, παλιός ναυτικός, έγραψε σχετικά: «Ποτέ 
μην γκρινιάζεις που ουρλιάζουν οι άνεμοι. Είναι από τα λίγα στη ζωή που δεν μπορούν ν’ αλλάξουν». Κι ένας άλλος, 
αμερικανός ποιητής και συγγραφέας αυτός (Bryant H. McGill) γράφει: «Όταν η θύελλα σε κάνει κομμάτια, πρέπει ν’ 
αποφασίσεις πώς θα μαζέψεις ξανά αυτά τα κομμάτια». Τι επίδραση έχει πάνω μας μια θύελλα; Εμείς θ’ 
αποφασίσουμε αν απλώς θα περάσουμε μέσα από τη θύελλα ή αν θα αλλάξουμε μέσα απ’ αυτήν. Αν δηλ. θ’ αφήσουμε 
τη θύελλα να μας κάνει καλύτερους ή χειρότερους. 
 

5. Ποτέ μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι εκεί. 
Μέσα στη θύελλα ο Παύλος βρήκε την ευκαιρία να προσευχηθεί στον Θεό, να ενθαρρύνει τους άλλους, 276 άτομα, και 
βρήκε το θάρρος να πάρει λίγο ψωμί, να ευχαριστήσει τον Θεό και μπροστά σε όλους να φάει. Έτσι, πήραν όλοι 
θάρρος και έφαγαν. Εδώ έχουμε έναν συνδυασμό Υπόσχεσης του Θεού και Εμπιστοσύνης των δούλων του. Η 
υπόσχεση του Θεού είναι διαχρονική, ότι θα είναι μαζί μας την κάθε μέρα της ζωής μας χωρίς καμιά εξαίρεση. Ο 
Ησαΐας, οκτώ αιώνες προ Χριστού, μας διαβεβαιώνει ότι απ’ όπου κι αν χρειαστεί να περάσουμε, απ’ όποια θύελλα ή 
τρικυμία, ο Κύριος θα είναι εκεί (Ησ 43:2). Δεν ξέρεις πόσα μάτια σε παρακολουθούν, όταν ως χριστιανός 
αντιμετωπίζεις τις θύελλες τη ζωής. Οι ναύτες, οι αξιωματικοί και οι υπόδικοι αγγίχτηκαν όχι μόνο από τα λόγια που 
τους είπε ο Παύλος αλλά κυρίως από την πράξη του να φάει μπροστά τους ψωμί, ευχαριστώντας τον αληθινό Θεό.  
Ένας έθεσε το ερώτημα: Ποιος είναι πιο ευτυχής; Εκείνος που απλά επιβιώνει μέσα στη θύελλα ή εκείνος που βγαίνει 
νικητής μέσα από τη θύελλα; Μην περιμένεις να τελειώσει η θύελλα για να χαρείς ή για να ευχαριστήσεις τον Θεό. Ο 
Παύλος δεν περίμενε να φτάσει στη Ρώμη για να ευχαριστήσει τον Θεό, γκρινιάζοντας στο μεταξύ για τις συνθήκες που 
αντιμετώπιζε. Το έκανε μέσα στη θύελλα, και στις δυσχέρειες που ακολούθησαν, χωρίς ν’ αναρωτιέται πότε όλα αυτά 
θα τελειώσουν.   
 

**** 
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ΗΡΕΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΘΥΕΛΛΕΣ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

4. Ας προετοιμαστούμε για τις Θύελλες 
 

Ανάγνωσμα: Ματθαίος 7:21-27 
 

 
ΤΗΝ τελευταία αυτή μελέτη μας ερχόμαστε να δούμε κάτι πολύ σπουδαίο, που συχνά το παραβλέπουμε ή αδιαφορούμε γι’ 
αυτό: την ανάγκη προετοιμασίας για τις θύελλες της ζωής. Αυτό που παρατηρούμε ευθύς αμέσως στον Λόγο του Θεού, είναι ότι 

δεν συμβαίνουν όλες οι θύελλες στη θάλασσα. Συμβαίνουν και στη στεριά. Και το ανάγνωσμά μας αυτό μας λέει. Συγκεκριμένα 
βρισκόμαστε στο τέλος τής Επί του Όρους Ομιλίας. Ο Κύριος στα προηγούμενα 2 κεφάλαια (5–7) έχει σκιαγραφήσει το μοντέλο 
του αληθινού μαθητή του, δεδομένου ότι η ομιλία απευθυνόταν σε πλήθη που ήταν οπαδοί του. Δεν ήταν εχθροί του. Είχαν 
εντυπωσιαστεί από τα θαύματά του, είχαν γοητευτεί αν θέλετε από την προσωπικότητά του, τον είχαν πιστέψει τουλάχιστον για 
προφήτη, και όλοι πίστευαν σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό ότι ήταν σταλμένος από τον Θεό. Γι’ αυτό και όλες οι παροτρύνσεις 
που προηγήθηκαν, γι’ αυτό και οι προειδοποιήσεις ότι «ο νόμος λέει αλλά εγώ σας λέω» κλπ. Η δημόσια παρουσίαση του εαυτού 
του και του μοντέλου του υπηκόου της βασιλείας των ουρανών. Κλείνοντας, λοιπόν, την ομιλία του ο Κύριος, θέλει να τονίσει ότι 
μέσα σε ένα πλήθος μαθητών, οπαδών, ακροατών κλπ. υπάρχει ένα κριτήριο για να διακρίνει κανείς το γνήσιο από το ψεύτικο, το 
πραγματικό από το επιφανειακό. Το κριτήριο αυτό είναι η θύελλα, μ’ άλλα λόγια η στιγμή της δοκιμασίας και η αντίδραση στη 
στιγμή της δοκιμασίας. Όλοι χτίζουμε τη χριστιανική μας ζωή με τη μορφή όμορφων οικοδομών με κοινά χαρακτηριστικά πολλές 
φορές, τόσο, που κανένας να μην μπορεί να διακρίνει ποια είναι η γερή οικοδομή και ποια δεν είναι. Η διαφορά, όμως, δεν είναι 
στο τμήμα πάνω από την επιφάνεια αλλά κάτω από την επιφάνεια, στο θεμέλιο. Κάποτε και ο Θεός θα κάνει αυτή τη διάκριση, αλλά 
καλό είναι κι εμείς εδώ να προσέχουμε τον εαυτό μας να ανήκουμε στη σωστή πλευρά. Όχι για να κρίνουμε τη ζωή του άλλου – 
αλλά για να προσέχουμε τη δική μας. Έτσι, λοιπόν, ο Χριστός εδώ στην παραβολή του, παρουσιάζει δύο άνδρες, που και οι δύο 
έχτιζαν από μια οικοδομή. Ο ένας επέλεξε να τη χτίσει σκάβοντας πάνω σ’ ένα βράχο, ενώ ο άλλος έχτισε στην άμμο. Οι δύο αυτοί 
οικοδόμοι, ωστόσο, είχαν μερικά κοινά σημεία: Και οι δύο ήταν ακροατές του Ιησού είχαν ακούσει τα λόγια του. Και οι δύο 
ξεκίνησαν να χτίζουν. Και οι δύο έκαναν από μία επιλογή θεμελίου. Και οι δύο αντιμετώπισαν τις θύελλες της ζωής. Οι σχολιαστές 
μάς λένε ότι οι ακροατές της Ομιλίας του Ιησού θα κουνούσαν επιδοκιμαστικά το κεφάλι συμφωνώντας με την παραβολή. Η ιστορία 
του Ιησού ήταν απόλυτα κατανοητή σ’ εκείνη την κουλτούρα, εκείνα τα χρόνια και στη γεωγραφική θέση  των ακροατών.  
     Γράφει, για παράδειγμα ο Barcley: «Υπήρχαν στην περιοχή πολλοί ξεροπόταμοι, που το καλοκαίρι σχημάτιζαν στο έδαφος 
όμορφες, αμμώδεις κοιλότητες, αλλά τον χειμώνα μεταβάλλονταν σε ορμητικούς χειμάρρους. Κάποιος κοντόφθαλμος που θα 
έψαχνε για οικόπεδο, θα προτιμούσε αυτή την όμορφη, προστατευμένη, αμμώδη κοιλότητα. Ίσως να σκέφτηκε πως ήταν και εύκολο 
να σκάψει θεμέλια. Έτσι, έχτισε στην αποξηραμένη κοίτη, κι όταν ήρθε ο χειμώνας, το σπίτι κατέρρευσε». Και οι δύο χτίστες πήραν 
τις αποφάσεις τους, οι οποίες αργότερα επηρέασαν δραματικά τη ζωή τους. Εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ο Χριστός δεν 
μάσησε τα λόγια του. Χαρακτήρισε ευθαρσώς τον ένα «φρόνιμο» και τον άλλο «μωρό». Αν προσέξουμε τη διάκριση, θα δούμε ότι 
δεν είπε τον ένα «έξυπνο» και τον άλλο «χαζό». Ο «συνετός» άνθρωπος ακούει τους ειδικούς, ακούει τους μηχανικούς, ακούει τους 
επαγγελματίες οικοδόμους και χτίζει ακολουθώντας τις οδηγίες τους. Ο «έξυπνος - εξυπνάκιας» δεν ακούει κανέναν. Ο σοφός 
ακούει και μαθαίνει, ενώ ο έξυπνος όχι. Ο σοφός ακούει τη διδασκαλία του Χριστού και επιλέγει να κάνει αυτή τη διδασκαλία 
θεμέλιο της ζωής του, ακόμη κι αυτή δεν είναι η εύκολη ή δημοφιλής διδασκαλία, ακόμη και αν κοστίζει. Όλοι ξέρουμε πως η 
θεμελίωση στην άμμο να κόστιζε λιγότερο ενώ στον βράχο στοιχίζει περισσότερο. Ο άλλος, ο εξυπνάκιας, επέλεξε να αγνοήσει την 
οδηγία του Ιησού. 
     Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι πίστευε και τι όχι αυτός ο δεύτερος. Ξέρουμε όμως τι ΔΕΝ πίστευε: τα λόγια του Χριστού. Το 
μόνο που τον ενδιέφερε ήταν όχι το μέλλον, το αιώνιο μέλλον του –θα λέγαμε σήμερα– αλλά το εδώ και τώρα της ζωής. Και οι δύο 
οπαδοί του Ιησού, αλλά ο ένας ενδιαφερόταν μόνο για το τώρα, ενώ ο σοφός ενδιαφερόταν για την αιωνιότητα. Κι έλεγε ένας 
σύγχρονος αμερικανός εκπαιδευτικός, συγγραφέας, επιχειρηματίας και ομιλητής σε διάφορα συνέδρια, ο Stephen Covey:  
Σπείρε μια σκέψη και θα θερίσεις μια πράξη - Σπείρε μια πράξη και θα θερίσεις μια συνήθεια. - Σπείρε μια συνήθεια και θα 
θερίσεις έναν χαρακτήρα.- Σπείρε έναν χαρακτήρα και θα θερίσεις ένα μέλλον –κάτι που θα μένει. Εφαρμόζοντάς τα όλα αυτά στη 
χριστιανική ζωή βλέπουμε πόση αξία έχουν για το αιώνιο μέλλον μας.  
     Στην τελευταία μελέτη μας είδαμε ότι οι θλίψεις μπορεί να είναι απανωτές. Διαφορετική θλίψη την κάθε φορά, σαν του Ιώβ (κεφ. 
1–2). Η θύελλα εδώ είναι ΜΙΑ αλλά με πολλές εκδηλώσεις: χείμαρροι, δυνατή, κατακλυσμιαία βροχή που, έκανε πιο ορμητικούς 
τους χειμάρρους, και άνεμοι. Η ίδια, η μία θύελλα, μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία μαζί. Οι θύελλες για τις οποίες μίλησε ο Ιησούς 
μπορεί να μοιάζουν αλλά η διαφορά που τις χαρακτηρίζει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και σήμερα , όταν ξεσπούν θεομηνίες και 
έκτακτα καιρικά φαινόμενα, βλέπουμε στις ειδήσεις ότι σε μία περιοχή όταν βγαίνει ο ήλιος και ησυχάζουν τα πάντα, δεν βλέπεις 
καμιά αλλαγή, όλα είναι στη θέση τους. Αλλά σε άλλες περιοχές η εικόνα είναι καταστροφική, απελπιστική. Έτσι, ερχόμαστε απόψε 
να δούμε 5 μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε από την όλη ιστορία: 
 

1. Δεν έχει σημασία με τι καιρό χτίζεις. 
     Δεν έχει καμιά σημασία αν όταν χτίζεις την οικοδομή ο καιρός είναι ηλιόλουστος ή όχι. Να είσαι σίγουρος ότι η θύελλα θα έρθει. 
Όταν χτίζει κανείς σε μια ορεινή περιοχή, είναι σίγουρος ότι θα έρθει νωρίς το χιόνι. Αν χτίζει στην κεντρική Ελλάδα όπου οι βροχές 
είναι συχνές, ξέρει ότι θα έρθουν πλημμύρες. Κι αν χτίζει στις Κυκλάδες, ξέρει ότι οι άνεμοι είναι δυνατοί. Παρ’ όλα αυτά, όλα αυτά 
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ανατρέπονται. Όσο κι αν άστοχα ελπίζεις σε καλύτερες μέρες, αυτές μπορεί να μην έρθουν ποτέ. Εσύ όμως πρέπει να είσαι 
προετοιμασμένος. Προτιμότερη από τη «θετική σκέψη» είναι η «ρεαλιστική σκέψη». Όλοι οι πιστοί του Χριστού, όσο αφιερωμένοι 
και άγιοι κι αν είναι, θα περάσουν θύελλες-θλίψεις. Το είπε ο Χριστός στους δικούς του: «Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις… Ο κόσμος 
θα σας κάνει να υποφέρετε … αλλά εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο» (Ιω 16:33). Κι έλεγε ένας ότι «Θύελλες πάντα θα υπάρχουν. 
Πάντα θα υπάρχει η βροχή. Ωστόσο, κάποιοι περνούν μέσα από τη βροχή, κάποιοι την απολαμβάνουν και κάποιοι 
διαμορφώνονται μέσα απ’ αυτήν». Κάποιοι τις θλίψεις τις προσπερνούν, κάποιοι ζουν με αυτές και κάποιοι διαμορφώνουν 
χαρακτήρα μέσα απ’ αυτές. 
 

2. Η καλύτερη εποχή να προετοιμαστείς για τις θύελλες είναι ΠΡΙΝ αυτές να έρθουν.  
     Ήταν ένας που ποτέ δεν επιδιόρθωνε τη σκεπή του σπιτιού του, γιατί όταν είχε ήλιο και καλό καιρό, το σπίτι δεν έσταζε… κι 
όταν είχε βροχή, έκανε κρύο και υγρασία πάνω στη σκεπή και δεν ήθελε ν’ ανέβει. Έπρεπε όμως ν’ ανέβει με τον καλό καιρό. 
Πολλές φορές η μετεωρολογική υπηρεσία και το κέντρο πρόγνωσης και προστασίας του πολίτη προειδοποιούν ότι έρχεται θύελλα. 
Κι εμείς είτε δεν ακούμε τις προειδοποιήσεις είτε πιστεύουμε ότι η θύελλα δεν θα είναι τόσο καταστροφική. Κι όταν έρθει η θύελλα, 
δεν μπορείς εκείνη την ώρα ν’ ανέβεις και να επιδιορθώσεις τη σκεπή ή να καθαρίσεις τα ρέματα. Ο χρόνος προετοιμασίας έχει 
τελειώσει. Ο καλύτερος χρόνος προετοιμασίας είναι ΠΡΙΝ έρθει η θύελλα, όπως ο καλύτερος χρόνος για να πάρεις το χάπι για τη 
ναυτία είναι προτού να μπεις στο καράβι κι αρχίσει να κουνάει…  
 

3. Αυτό που μετράει στη θύελλα είναι το Θεμέλιο. 
     Τα δύο σπίτια εξωτερικά φαίνονταν όμορφα και καλοφτιαγμένα. Ίσως μάλιστα εκείνο που είχε χτιστεί στην άμμο να είχε γύρω 
του κι ένα θαυμάσιο τοπίο με πλατάνια και άλλες φυσικές ομορφιές. Η διαφορά, όμως, φάνηκε στο θεμέλιο. Το ένα άντεξε, το άλλο 
όχι. Το θέμα του θεμελίου το έθιξε ο Χριστός με άλλη εικόνα, όταν μίλησε για τον σπόρο που δεν είχε ρίξει βαθιές ρίζες, και όταν 
ήρθε ο καυτός ήλιος, μαράθηκε. Το ερώτημα που ανακύπτει εδώ είναι: πώς θα βάλουμε γερό θεμέλιο στη χριστιανική μας ζωή; Η 
απάντηση είναι να αρχίσουμε να μελετάμε βαθύτερα τον Λόγο του Θεού. Ο Παύλος μάς θυμίζει αυτή τη μεγάλη αλήθεια στο Εφ 
2:20: «Προστεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο του αποστόλους και τους προφήτες, κι ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο 
τον Χριστό». Πώς θα χτίσουμε πάνω στους αποστόλους και στους προφήτες; Αν τους διαβάζουμε. Στην πρώτη εκκλησία τα γραπτά 
των αποστόλων κατείχαν στη συνείδηση των πρώτων χριστιανών θέση «λόγου του Θεού». Μαζί με την Παλαιά Διαθήκη 
(Τορά+Προφήτες) τα κείμενα του Παύλου και των άλλων αποστόλων ήταν η βάση της πίστης τους. Το θεμέλιο. Ο Χριστός βέβαια 
δεν άφησε γραπτά κείμενα αλλά η προσωπικότητά του και τα μεγάλα γεγονότα της Γέννησης-Σταύρωσης-Ανάστασης-Ανάληψης 
και Πεντηκοστής, αποτέλεσαν το ακρογωνιαίο λιθάρι της πίστης της πρώτης εκκλησίας. Ο Πέτρος στη Β΄ Επιστολή του (Β΄ Πε 3:15-
16) παροτρύνει τους πιστούς να μελετούν τις Επιστολές του Παύλου σαν θεμέλιο της πίστης και της ζωής τους. Ο ίδιος ο Πέτρος 
εξισώνει τα γραπτά των Αποστόλων με τὰς λοιπὰς γραφάς. Κάτι που πρέπει ν’ αποτελεί βασικό θεμέλιο της χριστιανικής ζωής μας 
είναι και η προσευχή. Η ατομική και οι ομαδικές προσευχές της εκκλησίας: στην εβδομαδιαία συνάθροιση και σε μικρές ομάδες 
όπου αυτές υπάρχουν. Εκεί οι πιστοί στηρίζουν ο ένας τον άλλο και συνοικοδομούνται σαν πνευματικός οίκος. Καθώς διηγούμαστε 
πώς ο Θεός απάντησε στην προσευχή μας, ο άλλος ενθαρρύνεται και η ζωή του στηρίζεται στον Χριστό. Οι πρώτοι μαθητές 
συνήθιζαν να ζουν μελετώντας τον Λόγο του Θεού και προσευχόμενοι μαζί (Πραξ 2:42). 
 

4. Τα αποτελέσματα της θύελλας διαφέρουν στους πιστούς. 
     Όλοι μας περνούμε θλίψεις αλλά δεν τις βιώνουμε όλοι το ίδιο. Τα αποτελέσματα της θύελλας διαφέρουν από πιστό σε πιστό. 
Μετά από μια θύελλα ή πλημμύρα, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Εξαρτάται από το πόσο θεμελιωμένοι είμαστε καθένας στον 
Χριστό. Πόσο γερό είναι το θεμέλιό μας. Πολλές φορές ακούμε τους μετεωρολόγους για θεομηνίες και βλέπουμε τις καταστροφές 
που γίνονται αλλού, και δεν καταλαβαίνουμε το μέγεθος της καταστροφής, γιατί κοιτάζουμε έξω απ’ το παράθυρό μας και βλέπουμε 
πως όλα τα σπίτια είναι εκεί, οι δρόμοι είναι καθαροί και προσπελάσιμοι, τα αυτοκίνητα είναι όλα παρκαρισμένα στη θέση τους, οι 
άνθρωποι είναι ασφαλείς στα σπίτια τους. Στη γειτονιά μας, εδώ στην πόλη, έχουμε γερά θεμέλια και οικοδομές, ενώ στις 
απομακρυσμένες περιοχές όχι. Τα αποτελέσματα της ίδιας θεομηνίας είναι διαφορετικά. Κι εδώ πρέπει να θίξουμε κάτι που συχνά 
συμβαίνει στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τον αδελφό: ποτέ μην προσπαθήσεις να ερμηνεύσεις τη θλίψη του άλλου. Μόνο 
το Πνεύμα του Θεού μπορεί να ερμηνεύσει τη θύελλα της θλίψης που καθένας μας αντιμετωπίζει. Δεν ενδιαφέρει η γνώμη σου τον 
άλλο που περνάει μια θύελλα. Προσευχήσου μόνο να αντέξει στη θύελλα. Τέλος, 
 

5. Ο Θεός είναι μαζί μας στη θύελλα. 
     Το έχουμε ξαναπεί αυτό αλλά εδώ ίσως αναρωτιόμαστε πού το λέει αυτό η παραβολή μας. Πού αναφέρεται ότι ο Θεός είναι μαζί 
μας; Το βλέπουμε στο εδ. 24: «Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί…» Το κείμενο δεν λέει «λόγια» αλλά «λόγους». 
Υπάρχει διαφορά. Τα λόγια είναι απλές κουβέντες, έπεα πτερόεντα πολλές φορές. Αντίθετα, οι «λόγοι» είναι συγκεκριμένες εντολές. 
Και οι λόγοι του Ιησού που είναι «λόγοι ζωής αιωνίου», σημαίνουν εντολές, που η τήρησή τους χαρίζει ζωή. Τα διδάγματα του 
Ιησού μάς βεβαιώνουν ότι ο Θεός μάς αγαπάει και φροντίζει για μας, και θα είναι μαζί μας για πάντα. Μόνο που αγκαλιάζουμε τους 
λόγους του Χριστού, είναι σαν να δεχόμαστε τον ίδιο τον Θεό στη ζωή μας. Στον καλό καιρό και στη θύελλα. Στον Ναούμ (1:7-8) 
διαβάζουμε ότι: «Ο Κύριος είν’ καλός και καταφύγιο σε μέρα θλίψης. Φροντίζει όσους σ’ εκείνον καταφεύγουνε, ακόμα και την ώρα 
του φοβερού κατακλυσμού». 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
     Κάποιος έλεγε πως η καλύτερη στιγμή να φυτέψεις ένα δέντρο είναι είτε πριν από 20 χρόνια (οπότε τώρα θα το είχες) είτε τώρα. 
Σίγουρα θα έπρεπε να είχες βάλει το θεμέλιο στην πνευματική σου ζωή αμέσως μόλις γνώρισες τον Χριστό. Πριν 10, 20 ή 30 
χρόνια. Αλλά, αν δεν το έχεις κάνει, η καλύτερη στιγμή είναι να το κάνεις τώρα. Ο σαρκικός χριστιανός μπορεί με τη δύναμη του 
Πνεύματος του Θεού να γίνει πνευματικός και να ξαναθεμελιώσει τη ζωή του πάνω στον Λόγο του Θεού . 

**** 


