Ο Γάμος της Αγιότητας και της Αγάπης
Εφεσίους 1:4 «καθώς μάς έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, για να είμαστε άγιοι και
χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη»

Η αγιότητα δεν είναι αληθινή αγιότητα αν δεν είναι ριζωμένη στην αγάπη. Διαφορετικά γίνεται εξωτερική, σκληρή
και θρησκευτική. Ανεβαίνει πολύ ψηλά και γίνεται ανέφικτη. Να είστε άγιοι όπως Εγώ είμαι Άγιος. Είναι μια εντολή.
Αλλά είναι επίσης μια πρόσκληση από τον Αγαπημένο μας Κύριο για να γίνουμε Ένα. Η αληθινή αγάπη επιθυμεί να
είναι όπως του Αγαπημένου. Θέλω να είμαι άγιος επειδή Εσύ είσαι Άγιος, Κύριε, Θέλω η αγιότητα μου να είναι μια
έκφραση από Εσένα (μέσα μου) επειδή σ’ αγαπώ.

Η αγάπη χωρίς αγιότητα είναι σαρκική και γήινη. Η αγιότητα χωρίς αγάπη ανεβαίνει πολύ ψηλά και είναι
εξωτερική. Η αγάπη και η αγιότητα πρέπει να είναι ενιαίες. Είναι η καρδιά που μας ξεχωρίζει προς τον Θεό, και όχι
τα εξωτερικά πράγματα που φοράμε ή οι κανόνες που ακολουθούμε (που προέρχονται από τον νου και όχι από την
καρδιά).

Η αγάπη πρέπει να έχει έναν στόχο διαφορετικά γίνεται απλώς εξωτερική θρησκεία , μια λίστα με πρέπει και μη,
που ανατρέπει τη ροή του πάθους και της δύναμης. Ο στόχος της αγιότητας είναι η ένωση με τον Θεό. Είναι το
πάθος της Νύμφης για αγνή ένωση με τον Νυμφίο της.

Η αγιότητα αναφλέγεται από την αγάπη και η αγάπη εξαγνίζεται και τελειοποιείται από την αγιότητα.

Διαχωρίζοντας την αγάπη από την αγιότητα και το αντίστροφο, είναι επικίνδυνο για τους γάμους, τις οικογένειες
και τις εκκλησίες μας. Χωρίς αγιότητα, η αγάπη που εκφράζεται στους χριστιανικούς γάμους γίνεται ακριβώς όπως
του κόσμου. Όταν ο Ιησούς βγαίνει από το συζυγικό κρεβάτι, τότε αυτό μολύνεται. Οι χριστιανικοί γάμοι πρέπει να
είναι αντανάκλαση της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία, τόσο με πάθος όσο και με αγνότητα. Αυτό κάνει κάθε
χριστιανικό γάμο απολύτως διαφορετικό από τους γάμους του κόσμου, όπου ο Χριστός δεν είναι παρών. Εκείνος
πρέπει να είναι παρών σε κάθε τομέα του γάμου, συμπεριλαμβανομένου του συζυγικού κρεβατιού.

Διαχωρίζοντας την αγιότητα από την αγάπη έχει γίνει η αιτία χωρισμών και διαζυγίων στην Εκκλησία. Η αγιότητα
χωρίς την αγάπη στον γάμο (κρεβάτι) εμποδίζει το πάθος να πάρει φωτιά. Η αγάπη χωρίς την αγιότητα εμποδίζει τη
ροή της αγνότητας. Είτε έτσι είτε αλλιώς, η ένωση μειώνεται σε μια εξωτερική μηχανική πράξη.

Εφεσίους 5:25-29 «Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία, και παρέδωσε
τον εαυτό του για χάρη της, για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό τού νερού διαμέσου τού λόγου·
για να την παραστήσει στον εαυτό του εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει κάποια κηλίδα ή ρυτίδα ή κάτι αυτού του
είδους, αλλά για να είναι αγία και χωρίς ψεγάδι. Έτσι χρωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις δικές τους γυναίκες, σαν
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τα δικά τους σώματα. Όποιος αγαπάει τη δική του γυναίκα, αγαπάει τον εαυτό του· επειδή, κανένας δεν μίσησε
ποτέ τη δική του σάρκα, αλλά την εκτρέφει και την περιθάλπει, όπως και ο Κύριος την εκκλησία.»

Όταν ένας άντρας αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπά τον εαυτό του. Την εκτρέφει και την περιθάλπει επειδή εκείνη
είναι η ίδια του η σάρκα. Με αυτό τον τρόπο ο Ιησούς αγαπά εμάς, τη Νύμφη και Εκκλησία Του, όπως αγαπά τον
εαυτό Του.

Εφεσίους 5:32 «Τούτο το μυστήριο είναι μεγάλο· εγώ δε το λέω αυτό για τον Χριστό και για την εκκλησία.»

Ο Ιησούς λέει ότι πρέπει να ΕΙΜΑΣΤΕ άγιοι, όχι να ΚΑΝΟΥΜΕ τους άγιους μέσω έργων. Το να είμαστε άγιοι έχει να
κάνει με την ένωση μαζί Του. Είμαστε συνδεδεμένοι, άρα είμαστε άγιοι. Το να «κάνουμε τους άγιους μέσω έργων»
έχει να κάνει με την προσπάθεια να ακολουθούμε ανθρώπινους κανόνες. Εξαρτάται από τον εαυτό του καθενός να
είναι άγιος και δεν εξαρτάται από την ενότητα μαζί Του. Αν δεσμευτούμε να ΕΙΜΑΣΤΕ άγιοι όπως Εκείνος είναι
Άγιος μέσω της ένωσης μαζί Του, τότε θα ΚΑΝΟΥΜΕ έργα αγιότητας.

Γκρέτα Μαύρο
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