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Το Σημάδι του Ιωνά 

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατά τη δική Του εικόνα. Στη Γένεση 6, κοίταξε την ανθρωπότητα και είδε ότι 

κάθε πρόθεση των σκέψεων της καρδιάς του ανθρώπου ήταν κακή και λυπήθηκε ο Θεός που είχε κάνει τον 

άνθρωπο. Έστειλε κρίση με τη μορφή του κατακλυσμού, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να κοιτάζει την παγκόσμια 

διαφθορά που έφερε τόσο βαθύ πόνο στην καρδιά Του. Μετά τον κατακλυσμό, ο Θεός έστειλε ένα περιστέρι, έναν 

τύπο του Αγίου Πνεύματος, για να βρει ένα μέρος ανάπαυσης. 

Ήταν το ξημέρωμα μιας νέας ημέρας. 

Το όνομα του Ιωνά σημαίνει «περιστέρι» και είναι τύπος κάποιου που στέλνεται με τη δύναμη και το σκοπό του 

Αγίου Πνεύματος. Το περιστέρι είναι ένα πουλί που δεν μπορεί να δει περιφερειακά. Έχει μάτια μόνο για Έναν. Το 

Άγιο Πνεύμα βλέπει μόνο τον Ιησού και Τον αγαπά και Τον δοξάζει. Το Πνεύμα της Αλήθειας δεν μιλά από τον 

εαυτό του, αλλά ό,τι ακούει λέει, και αποκαλύπτει τι είναι να έρθει, Ιωάννης 16:13-15. Ο Ιωνάς, ως αγγελιοφόρος 

του Αγίου Πνεύματος δεν ήταν από τον εαυτό του, όπως κι εμείς δεν είμαστε από τον εαυτό μας. Εκείνοι που είναι 

πραγματικά γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα θα δοξάσουν τον Χριστό και θα κάνουν μόνο το θέλημά Του. 

Ως αγγελιοφόρος του Πνεύματος, ο Ιωνάς στάλθηκε για να συνεργαστεί με τον Θεό για την καταδίκη του κόσμου 

(Νινευή) για την αμαρτία με δικαιοσύνη και κρίση, για να τους φέρει σε λύτρωση. Το μήνυμα του Ιωνά ήταν η 

καθολικότητα της αγάπης του Θεού και η αμετάβλητη εντολή σε όλα τα πλάσματα Του, να έρθουν σε μετάνοια και 

να σωθούν. Όταν ο Ιωνάς πήγε προς άλλη κατεύθυνση, ήταν ενάντια στη δικαιοσύνη και το έλεος του Θεού στην 

ενδεχόμενη καταστροφή μιας ολόκληρης πόλης. 

Όταν ο Ιωνάς άκουσε τον λόγο του Κυρίου, έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανεβαίνοντας σε ένα σκάφος 

αναψυχής στην Ιόππη (εβρ: απόλαυση/ευχαρίστηση). Έτρεξε μακριά από το αληθινό κάλεσμα, τον αληθινό τρόπο 

ζωής και την αληθινή θυσία. Προτίμησε να κατεβεί για να πληρώσει το ναύλο για τη Χώρα της Απόλαυσης (Ιόππη) 

και να ταξιδέψει στις Θαρσείς (εβρ: κόσμημα/θησαυρός) όπου θα μπορούσε να αποκτήσει επίγεια πλούτη αντί να 

πληρώσει το τίμημα για να προειδοποιήσει τον κόσμο για επερχόμενες κρίσεις, ώστε να μπορέσουν να στραφούν 

από τους κακούς τους δρόμους και να λάβουν τα αληθινά αιώνια πλούτη της Βασιλείας του Θεού. 

Πολλοί στο Σώμα του Χριστού σήμερα, περπατούν στα δύστροπα βήματα του Ιωνά και όπως εκείνος βρέθηκε να 

κοιμάται κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, ταξιδεύοντας προς την Χώρα της Απόλαυσης, έτσι κι αυτοί κοιμούνται 

στο κατώτερο κατάστρωμα του σκάφους αναψυχής τους, καθώς ξεσπούν οι μεγαλύτερες καταιγίδες. Αγαπητέ Άγιε, 

αυτός δεν ήταν ο γλυκός ύπνος του αγαπημένου, αλλά η θανατηφόρα νάρκωση της ανυπακοής. 

Μήπως είμαστε σαν τον Ιωνά αγαπημένοι, ούτε ακολουθώντας το αληθινό κάλεσμα ούτε κάνοντας την αληθινή 

θυσία, επειδή είναι αντίθετο με τις επιθυμίες και τις απολαύσεις που μας έχουν παραπλανήσει; 

Όταν ο Ιωνάς ξύπνησε στην πραγματικότητα ότι η καταιγίδα είχε έρθει λόγω της ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ανυπακοής, άρχισε να 

επιστρέφει στον Θεό. Ο φόβος του Θεού άρχισε να αναπαύεται πάνω στον Ιωνά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι 

ειδωλολάτρες στη βάρκα φοβόντουσαν τον Θεό και στράφηκαν στον Θεό του Ιωνά. Αυτό ήταν μια προεπισκόπηση 

του τι ήθελε να κάνει ο Θεός στη Νινευή μέσω του Ιωνά: να φέρει το μήνυμα της μετάνοιας με τη δύναμη του Αγίου 

Πνεύματος, να στρέψει έναν λαό στον Θεό ώστε να βρουν έλεος! 

Ο Θεός σήμερα αναζητά αγγελιοφόρους που θα πληρώσουν το τίμημα για να φέρουν πόλεις και έθνη σε μετάνοια 

και πίστη. Καθώς ο Ιωνάς επέστρεψε στον Κύριο, ο φόβος και η παρουσία του Θεού αποκαταστάθηκαν σε αυτόν. 

Ομοίως θα είναι για εκείνους που επιμελούνται το παρόν κάλεσμα του Αγίου Πνεύματος. 
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Είσαι ένας από αυτούς; 

Ο Θεός ετοιμάζεται να πετάξει μερικούς αγίους, όπως τον Ιωνά, στη θάλασσα, εκείνους που έχουν το κάλεσμα του 

Θεού στη ζωή τους, αλλά βρίσκονται σε λάθος πλοίο πηγαίνοντας προς τη λάθος κατεύθυνση της απόλαυσης και 

της ευημερίας, αντί να κηρύττουν το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Γι’ αυτούς τους αγίους ο Θεός έχει 

προετοιμάσει ένα «κήτος», έναν καιρό αναζήτησης και συμμόρφωσης στο θέλημα Του. 

Ήταν στην κοιλιά του κήτους που ο Ιωνάς κατάλαβε ότι «όσοι εκτιμούν ψευδείς ματαιότητες ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΛΕΟΣ 

ΤΟΥ ΘΕΟΥ» για τον εαυτό τους και για τον κόσμο.  

Ιωνάς 2:8 «Ενώ η ψυχή λιποθυμούσε μέσα μου, θυμήθηκα τον Κύριο· και η προσευχή μου πέρασε μέσα προς 

εσένα, στον ναό σου τον άγιο». 

Αγαπητοί άγιοι, κηρύττουμε μηνύματα που είναι τόσο χλιαρά, που αναζητούν ευχαρίστηση και στερούνται 

μετάνοιας, που κάνουν τον Θεό να θέλει να μας εξεμέσει από το στόμα Του, Αποκ. 3:15-16. Είναι το έλεος που 

κηρύττουμε, το αληθινό έλεος του Θεού που θριαμβεύει πάνω από την κρίση; Είναι το έλεος που σηκώθηκε από τις 

στάχτες της οργής του Θεού που ξεχύθηκε στον Μοναδικό Αγαπημένο Υιό Του για χάρη μας; Είναι το έλεος που 

κόστισε στον Θεό τα πάντα, ή μήπως κηρύττουμε ένα ανθρώπινο έλεος που ονομάζει το κακό καλό και το καλό 

κακό, και αποτυγχάνει να καταδικάσει τον κόσμο για την ανταρσία εναντίον Του; 

Ο Ιησούς είπε, «Πονηρή και μοιχαλίδα γενεά ζητάει σημείο· αλλά, σημείο δεν θα της δοθεί, παρά μονάχα το σημείο 

τού προφήτη Ιωνά». Αυτά τα λόγια είναι τόσο αληθινά για εμάς σήμερα όσο ήταν στις μέρες του Γιεσούα. 

Ματθαίος 12:38-41 

Όπως και ο Ιωνάς, πολλοί στο σώμα του Θεού βρίσκονται στο πλοίο του κόσμου, πηγαίνοντας προς την κατεύθυνση 

του κόσμου, προσκολλημένοι στους δρόμους του κόσμου. Πολλοί χρησιμοποιούν τις μεθόδους του κόσμου αντί να 

βασίζονται στο Άγιο Πνεύμα για να προωθήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Στην επιστολή του Ιακώβου, ονομαζόμαστε 

μοιχοί επειδή η φιλία μας με τον κόσμο μας κάνει εχθρούς του Θεού. 

Ο Θεός εξακολουθεί να είναι εχθρός σε όσους φιλιώνουν με τον κόσμο. Ιάκωβος 4:4 

Το σημείο του Ιωνά είναι το κάλεσμα να γυρίσουμε 180 μοίρες πίσω στον Γολγοθά, όπου χάνουμε τη ζωή μας για 

να τη βρούμε. Το σημείο του Ιωνά είναι η εκμηδένιση της εγωκεντρικής ζωής που παίρνει τον δικό της δρόμο για να 

γίνει σαν τον Χριστό που έδωσε τη ζωή Του για τον κόσμο. Το σημείο του Ιωνά είναι το κάλεσμα να γίνουμε λαός 

του περιστεριού (Πνεύμα). 

Υπάρχει μεγάλη ελπίδα στην ιστορία του Ιωνά, του δύστροπου προφήτη. Επειδή όπως ήταν 3 μέρες και 3 νύχτες 

στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του Θεού 3 ημέρες και 3 νύχτες ήταν στην κοιλιά της γης. Σταυρωθήκαμε με 

τον Χριστό και η παλιά ζωή της σάρκας που θέλει να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο στην αυτό-αναζήτηση, 

πέθανε μαζί Του. Η ζωή που τώρα ζούμε μπορεί να γίνει μια ζωή στο Πνεύμα, οδηγούμενη από το Πνεύμα και 

συνεργαζόμενη πλήρως με το Πνεύμα. Μπορούμε να κρεμάσουμε τη σαρκική ζωή στον σταυρό και να σηκωθούμε 

σε μια ζωή αληθινής πίστης. Δεν είναι πλέον «Εγώ» που ζω αλλά ο Χριστός, και η ζωή που τώρα ζω, τη ζω μέσα από 

την πίστη του Υιού του Θεού που έδωσε τη ζωή Του για μένα. Και πέθανε για όλους, ώστε όλοι όσοι ζουν να μην 

ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για Εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γαλ. 2:20, 2 Κορ. 

5:15 

Πολυαγαπημένοι, όπως έδωσε τη ζωή Του για τον κόσμο, έτσι καλούμαστε να χάσουμε τη δική μας για χάρη τους. 

Είσαι σε ένα σκάφος αναψυχής που πηγαίνει προς τις Θαρσείς, τρέχοντας μακριά από την παρουσία του Θεού; 

Ίσως ήρθε η ώρα να πέσεις στη θάλασσα. Ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα «κήτος» για όσους έχουν δει ότι λόγω του 

δύστροπου σώματος του Χριστού έχουν έρθει οι μεγάλες καταιγίδες πάνω στον κόσμο. Καθώς η θάλασσα γίνεται 

ολοένα και πιο θυελλώδης σ’ αυτές τις τελευταίες μέρες, ο Θεός επιδιώκει έναν λαό που θα πει: «Σηκώστε με, και 

ρίξτε με μέσα στη θάλασσα, και η θάλασσα θα ησυχάσει μαζί σας» Ιωνάς 1:12. Είστε πρόθυμοι να ριχθείτε στη 
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θάλασσα της χαμένης ανθρωπότητας, ώστε η θάλασσα να ησυχάσει; Είστε πρόθυμοι να «πεθάνετε» ώστε άλλοι να 

μπορέσουν να ζήσουν; 2 Κορ. 4:12. Λόγω της επικείμενης υπακοής του προφήτη, η Νινευή επέστρεψε από την 

ανταρσία στη μετάνοια. 

Είστε πρόθυμοι να δώσετε τη ζωή σας για τη λύτρωση του κόσμου; 

 

Γκρέτα Μαύρο 


