
Στὸ γαλήνιο λιμάνι
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Ο 106ος Ψαλμὸς εἶναι ἕνας ὑπέρ -
οχος ὕμνος δοξολογίας ποὺ ἔ  -
ψαλλαν οἱ Ἰσραηλίτες γιὰ τὴν ἀ-
     πε λευθέρωσή τους ἀπὸ τὴ μα-

  κραίωνη βαβυλώνια αἰχμαλωσία. Μὲ 
πολ  λὴ παραστατικότητα περιγράφει ὁ ἱε-
ρὸς Ψαλμωδὸς τὰ φοβερὰ δεινὰ καὶ τὶς 
ταλαι πωρίες μὲ τὶς ὁποῖες δοκιμαζόταν 
σκλη  ρὰ ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἐκεῖνο τὸ δι-
άστημα.

Χρησιμοποιεῖ μάλιστα μιὰ θαυμάσια 
καὶ πολὺ ἐκφραστικὴ εἰκόνα ἀπὸ τὴ ζωὴ 
τῶν ναυτικῶν: τὴν εἰκόνα τοῦ πλοίου 
ποὺ κινδυνεύει νὰ ναυαγήσει μέσα στὴν 
ἀνταριασμένη θάλασσα. Μιὰ εἰκόνα πέ-
ρα γιὰ πέρα ἀληθινὴ ἀλλὰ καὶ πολὺ δι-
δακτική.

Φορτωμένο τὸ πλοῖο μὲ τὸ ἐμπόρευ-
μά του ξεκίνησε τὸ νέο ὑπερπόντιο ταξί-
δι του. Ἔπρεπε νὰ διασχίσει μεγάλα πε-
λάγη καὶ ὠκεανοὺς μέχρι νὰ φθάσει στὸν 
προορισμό του.

Τί ἦταν ὅμως αὐτὸ ποὺ συνάντησε; 
Φοβερὴ ἀνεμοθύελλα! Καταιγίδα κατα-
στροφική! Τὰ κύματα ὑψώνονταν πελώ-
ρια καὶ μὲ ὁρμὴ ὠθοῦσαν τὸ πλοῖο, ὥστε 
νὰ ἀνεβαίνει καὶ νὰ κατεβαίνει ἀπὸ τὰ 
ὕψη τ’ οὐρανοῦ στὰ βάθη τοῦ ὠκεανοῦ. 

Τὸ πλήρωμα κι οἱ ἐπιβάτες ἔλιωναν ἀ  -

πὸ τὸν φόβο καὶ τὴν ἀγωνία: «ἡ ψυχὴ αὐ  -
τῶν ἐν κακοῖς ἐτήκετο» (στίχ. 26). Εἶχαν 
κατατρομάξει. Ζαλισμένοι ἀπὸ τὴν τρικυ-
μία προχωροῦσαν τρικλίζοντας σὰν με-
θυσμένοι. Ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ἔμπειροι τοῦ 
πληρώματος ἔνιωθαν νὰ ἐξαφανίζεται 
ὅλη ἡ ναυτικὴ τέχνη καὶ ἡ πείρα τους. 
Πρώτη φορὰ ἀντιμετώπιζαν τόσο μεγά-
λη ἀπειλή.

Τί νὰ κάνουν; Ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ 
κινδύνευαν νὰ χαθοῦν μέσα στὴν ἄβυσ-
σο τῆς θάλασσας. Κατέφυγαν λοι πὸν 
στὴ μόνη ἐλπίδα ποὺ τοὺς ἔμενε: «...καὶ 
ἐ     κέ  κραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι  
αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐξή-
γαγεν αὐτούς» (στίχ. 28). 

Μέσα στὴ θλίψη τους στράφηκαν στὸν 
Κύριο μὲ θερμὴ καὶ δυνατὴ προσευ χή, κι 
Ἐκεῖνος τοὺς ἔβγαλε ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο. 
Διέταξε τὴ θύελλα νὰ σταματήσει, κι ἀ  -
μέσως αὐτὴ μεταστράφηκε σ’ ἕνα ἁπα-
λὸ καὶ δροσιστικὸ ἀεράκι. Τὰ κύματα ἔ  -
παυσαν νὰ ὑψώνονται ἀπειλητικὰ κι ἡ 
θάλασσα βρῆκε πάλι τὴ γαλήνη της.

«Καὶ εὐφράνθησαν ὅτι ἡσύχασαν, καὶ 
ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα θελήματος 
αὐτοῦ» (στίχ. 30). Τὸν φόβο τοῦ θανά-
του τὸν διαδέχθηκε μία ἀνείπωτη χαρὰ 
καὶ εὐφροσύνη. Τί ἀνακούφιση ἦταν αὐ -
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τὴ ποὺ αἰσθάνθηκαν! Πραγματικὰ ἡσύ   -
χασαν! Ὁ Κύριος τοὺς ὁδήγησε στὸ λιμά-
νι ποὺ ἤθελε. Στὸ ἀσφαλὲς καὶ γαλήνιο 
λιμάνι τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς εἰρήνης.  

❁   ❁   ❁
Ταξίδι μέσα στὸ πέλαγος εἶναι κι ἡ 

ζωή μας. Καὶ ξεκινᾶ ὁ καθένας μας μὲ 
τὸ δικό του πλοῖο γιὰ νὰ διασχίσει τὶς θά-
λασσες τοῦ κόσμου. Πόσες τρικυμίες  δὲν
συναντοῦμε στὸ ταξίδι μας αὐτό! Κλυ-
δωνιζόμαστε μέσα στὴν τρικυμία τῶν 
παθῶν καὶ ἀναζητοῦμε τὸ γαλήνιο λιμά -
νι τοῦ θείου θελήματος. Ἐπιπλέον ἔρχον-
ται δυσκολίες, πειρασμοί, θλίψεις, ἀδικί-
ες, ἀποτυχίες, ἀσθένειες καὶ πολλὲς ἀ-
   κόμη δοκιμασίες, καὶ ὑψώνονται σὰν ἀ    -
πειλητικὰ κύματα ἕτοιμα νὰ μᾶς κατα-
πιοῦν. Πῶς θὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε; Οἱ 
δικές μας δυνάμεις ἀποδεικνύονται πτω-
χὲς καὶ ἀνεπαρκεῖς. Μάλιστα μερικὲς φο  -
     ρὲς εἶναι τόσο ἔντονη καὶ σφοδρὴ ἡ θα   -
λασσοταραχή, ὥστε μᾶς κυριεύει ὁ φό-
βος καὶ ἡ ἀπογοήτευση. «Χανόμαστε!»  
φωνάζουμε.

Καὶ ὅμως δὲν χανόμαστε. Στὴν κρίσι-
μη αὐτὴ ὥρα ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἔχου με 
ἐλπίδα. Ἡ ἀδιάψευστη ἐλπίδα μας εἶ  ναι 
ὁ παντοδύναμος Θεός μας. «...καὶ ἐ    κέ -
κραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι  
αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐξή-
γαγεν αὐτούς». 

Στὸν παντοδύναμο Κύριο ἐλπίζουμε. 
Σ’ Αὐτὸν ποὺ δημιούργησε τὸ σύμπαν  
μὲ τὸν πανσθενουργὸ λόγο του, σ’ Αὐ-
τὸν ποὺ ἐξουσιάζει ὅλη τὴν κτίση, στὸν 
πανάγαθο Θεὸ καὶ Πατέρα μας ὁ Ὁποῖ-
ος στοργικὰ μᾶς παρακολουθεῖ μὲ τὸ ἄ  -
γρυπνο βλέμμα του.

Ἂν θέλουμε νὰ κατασιγάσει ἡ τρικυ μία  
τῶν παθῶν ποὺ συνταράζει τὴν ψυχή 
μας, ἂς προστρέξουμε στὸ Μυστήριο 
τῆς ἱε  ρᾶς Ἐξομολογήσεως. Εἰρηνεύει ὁ 
ἄν  θρω  πος ποὺ μετανοεῖ, ἐξομολογεῖται 
καὶ παίρνει ἀπόφαση νὰ ζήσει σύμφωνα 
μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Ἂν ἀκόμη θέλουμε νὰ ἀντιμετωπίσου-
με μὲ ψυχικὴ γαλήνη τὸν πόνο, τὴ δοκι-
μα σία καὶ τὴ θλίψη μας, τότε ἂς καταφύ -
γουμε σὲ θερμότερη προσευχή. Σ’ Ἐκεῖ-
νον στὸν Ὁποῖο «καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θά-
λασσα ὑπακούουσι» (Ματθ. η΄ 27), ἂς 
ἐναποθέτουμε κάθε πρόβλημά μας μὲ 
πλήρη ἐμπιστοσύνη στὴν ἀκαταμά χη-
τη  προστασία του. Μὲ σταθερὴ πίστη,  
θερμὴ προσευχὴ καὶ διάθεση ὁλο κλη-
ρωτικῆς ὑποταγῆς στὸ ἅγιο θέλημά του. 
Μὲ τὴν ἀκλόνητη πεποίθηση ὅτι Ἐκεῖ-
νος θὰ καταπαύσει τὴν τρικυμία, θὰ φέ-
ρει πάλι τὴν ποθητὴ γαλήνη στὴν ψυχή 
μας καὶ θὰ μᾶς ὁδηγήσει «ἐπὶ λιμένα θε-
λήματος αὐτοῦ». Στὸ λιμάνι τῆς σωτηρί-
ας μας.




