Το Βιβλίο της Ρουθ - Μέρος 1 (Ρουθ και Ορπά)
Το Βιβλίο της Ρουθ είναι ένα από τα πιο βαθιά βιβλία στις γραφές και ένα κλειδί για την κατανόηση του Ενός
Καινούργιου Ανθρώπου, της ένωσης μεταξύ Εβραίων και Εθνικών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο βιβλίο στη
Βίβλο, που να δείχνει τον μπόλιασμα των Εθνικών και την ενότητα (Εβραίου και Εθνικού) της Νύφης του Χριστού,
από αυτό της Ρουθ. Είναι μια ένδοξη αποκάλυψη της αγάπης του Ιησού (στο πρόσωπο του Βοόζ) και της Νύφης
Του των έσχατων καιρών (στο πρόσωπο της Ρουθ). Είναι επίσης μια εικόνα του «γάμου» και της ένωσης από
παθιασμένη αγάπη μεταξύ Εβραίων και Εθνικών, τους οποίους ο Θεός κάλεσε να είναι ένα Σώμα, μια Νύφη,
ειδικά αυτές τις τελευταίες μέρες.

Η Ορπά και η Ρουθ, οι δύο νύφες της Ναόμι, της Εβραίας, ήταν και οι δύο Μωαβίτισσες. Απεικονίζεται εδώ η
καρδιακή κατάσταση της Εκκλησίας των έσχατων καιρών. Υπάρχουν δύο πρόσωπα, δύο καρδιές και στην αρχή,
φαίνονται και συμπεριφέρονται ακριβώς το ίδιο. Μετά το θάνατο του Ελιμέλεχ, συζύγου της Ναόμι, και των δύο
γιων τους στη γη Μωάβ, και οι δύο νύφες πηγαίνουν με τη Ναόμι στα σύνορα για να μπουν στη γη της επαγγελίας.
Και οι δύο κλαίνε. Και οι δύο προσκολλώνται στην Ναόμι, και οι δύο λένε: «Δεν θα σε αφήσω. Θα έρθω μαζί σου.»

Ρουθ σημαίνει φίλος στα εβραϊκά και Ορπά είναι το πίσω μέρος του λαιμού και θα μπορούσε να μεταφραστεί
σκληρός τράχηλος. Ο Θεός αρχίζει να δοκιμάζει τις καρδιές τους μέσω της Ναόμι. Πιστεύω ότι και σήμερα υπάρχει
μια δοκιμασία από τον ουρανό στο Σώμα του Χριστού: Ποιος θα εισέλθει στη γη της υπόσχεσης ακολουθώντας
όπως η Ρουθ, το λαό του Θεού, ακόμη και αν αυτός είναι συντριμμένος και δεν του έχει μείνει τίποτα; Ποιος θα
θελήσει να συμμετέχει σε αυτή την ενότητα; Όπως η καρδιά του Ισραήλ δοκιμάστηκε από τον Θεό στην έρημο,
έτσι ακριβώς και σήμερα αυτή η δοκιμασία συνεχίζεται. Είναι η αγάπη μας καθαρή; Είναι σταθερή; Είναι γνήσια,
δοκιμασμένη από φωτιά; Ο Θεός πρόκειται να μας δοκιμάσει σε αυτήν την τελευταία μέρα, για να δει αν
πρόκειται να περπατήσουμε με νυφική αγάπη ως τον θάνατο.

Στο τέλος της δοκιμασίας, όταν η Ναόμι λέει στις δύο νύφες της, «Δεν έχω τίποτα άλλο να σας δώσω! Ο άντρας
μου πέθανε. Οι δύο γιοι μου πέθαναν. Μήπως πρόκειται να περιμένετε μήπως ξαναπαντρευτώ και αποκτήσω
άλλους γιους για να τους περιμένετε μέχρι να μεγαλώσουν; Δεν έχω απολύτως τίποτα να σας δώσω. Το χέρι του
Κυρίου βγήκε εναντίον μου.» Θα έρθουν δύσκολες στιγμές, δύσκολες στιγμές για το Ισραήλ, δύσκολες στιγμές για
ολόκληρο τον κόσμο και μπορεί να μην υπάρχει απολύτως τίποτα άλλο εκτός από αυτό που συμβαίνει μεταξύ της
καρδιάς μας και του Θεού.

Η Ορπά φτάνει στο σημείο όπου αντιλαμβάνεται ότι εκεί δεν υπάρχει τίποτα για αυτήν, καμία ελπίδα. Έτσι, φιλάει
αποχαιρετώντας την πεθερά της και επιστρέφει στο λαό της και στους θεούς της. Η Ναόμι λέει στη Ρουθ:
«Πήγαινε κι εσύ! Πήγαινε! Γύρνα πίσω στο λαό σου!» Ο Θεός μιλάει μέσω της Ναόμι. Δοκιμάζει τις καρδιές μας.
«Όπως η κουνιάδα σου, πήγαινε πίσω κι εσύ. Δεν μου έχει μείνει τίποτα να σου δώσω. Επίστρεψε στους θεούς
σου. Επίστρεψε στην οικογένειά σου, στο λαό σου!»

Πρόκειται να επιστρέψεις ή θα προχωρήσεις στη γη της επαγγελίας από αγάπη;
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Σε αυτό το σημείο, υπάρχει αυτή η σπουδαία δήλωση που κάνει η Ρουθ, την οποία, πιστεύω, ο Θεός καλεί τη
Νύφη του Χριστού να κάνει τις τελευταίες αυτές ημέρες, για τον Ίδιο και για τον Ισραήλ. Λέει, «Μην μου πεις να σε
αφήσω. Όπου πας, θα πάω. Όπου πεθάνεις, θα πεθάνω. Ο Θεός σου είναι Θεός μου. Ο λαός σου είναι λαός μου.
Όπου πεθάνεις εσύ, εκεί θα πεθάνω και θα ταφώ κι εγώ. Τίποτε δεν θα μας χωρίσει παρά μόνο ο θάνατος!»
Ρουθ 1:16-17
Με αυτή την ομολογία, Αγαπημένοι, η Ναόμι καταλαβαίνει: Η Ρουθ είναι έτοιμη! Δεν προσπαθεί πλέον να την
σταματήσει. Βλέπει ότι η Ρουθ έχει το θάρρος (ometz: εβρ.), την τόλμη να σταθεί. Αυτό είναι που ο Θεός βάζει
μπροστά μας αυτόν τον καιρό. Εσύ, θα είσαι η Ορπά; Όταν φτάσεις σε αυτό σταυροδρόμι, και είναι σταυρός
πραγματικός, Αγαπημένοι, θα είσαι η Ορπά ή μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου, θα δηλώσεις σαν τη Ρουθ,
«Όπου πεθάνεις θα πεθάνω ....»

Σταυρωθήκαμε μαζί με τον Ιησού στο Γολγοθά. Η παραπάνω ιστορία είναι μια εικόνα της Νύφης σταυρωμένης με
τον Αγαπημένο της. Όπου πεθάνεις, θα πεθάνω. Όπου ταφείς, θα ταφώ. Αυτός είναι ο σταυρός στο δρόμο και
είναι ένας κυριολεκτικός σταυρός. Θα συσταυρωθείς μαζί Του; Ο Ιησούς είπε: «Αν αγαπήσεις οικογένεια, γη,
μητέρα, πατέρα, ακόμα και την ίδια σου τη ζωή περισσότερο από εμένα, δεν μπορείς να με ακολουθείς, δεν
μπορείς να γίνεις μαθητής μου!» Αυτό συμβαίνει τους τελευταίους καιρούς. Η δοκιμασία που πέρασε η Ρουθ
είναι η δοκιμασία που πρέπει κι εμείς να περάσουμε.

Ποιος ξέρει αν η Ορπά θα είχε το ίδιο μέλλον όπως αυτό της Ρουθ; Ίσως να είχε παντρευτεί αυτή τον Βόοζ, ο
οποίος και για αυτήν ήταν ο πλησιέστερος συγγενής ως Λυτρωτής! Ίσως να είχε μπολιαστεί στη γενεαλογική
γραμμή του Ιησού. Κοιτάξτε , Αγαπημένοι, τι συμβαίνει όταν, όπως η Ρουθ, πηγαίνετε με την καρδιά σας και όχι,
όπως η Ορπά, με τη λογική σκέψη σας: «Αυτό παραείναι δύσκολο! Δεν έχεις τίποτα να μου προσφέρεις. Θα
αναγκαστώ να σταχυολογώ στα χωράφια. Θα περιθωριοποιηθώ. Δεν μπορώ καν να πάω σε μια σύναξη. Είμαι
Μωαβίτισσα.»

Θα ακολουθήσουμε το μυαλό μας με τα επιχειρήματα του ή θα ακολουθήσουμε την καρδιά αγάπης μας στο
άγνωστο; Η Ρουθ μπήκε με την ΚΑΡΔΙΑ της γιατί αγάπησε την πεθερά της και τον Θεό του Ισραήλ. Πιστεύω ότι
έγινε πιστή επειδή η Ναόμι εξέφρασε τον Θεό του Ισραήλ. Διακήρυξε τον Θεο του Ισραήλ! Πιστεύω διακόνησε την
νύφη της σαν ευαγγελιστής επειδή η Ρουθ δηλώνει: «Ο Θεός σου, (είναι) Θεός μου!»

Η Ρουθ μπήκε στη γη της υπόσχεσης ως Μωαβίτισσα, λαός που μισούσαν οι Εβραίοι. Ταπεινώθηκε και πήγε στα
χωράφια για να μαζέψει υπόλοιπα από στάχυα. Ο Θεός μας καλεί, Αγαπημένοι! Θα πάμε στα χωράφια; Αν πας με
την ΚΑΡΔΙΑ σου, θα βρεθείς στον ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ σου, όπως η Ρουθ. Βρέθηκε στο κέντρο του
προορισμού του Θεού.

Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα, Αγαπημένοι. Εδώ βρίσκονται τα έθνη σε σχέση με τον Θεό και τον
Ισραήλ. Θα προσκολληθούμε στον Θεό του Ισραήλ και στο λαό Του όταν όλα γίνονται δύσκολα, όταν θα πρέπει να
πιστέψουμε παρά τις δύσκολες συνθήκες, όταν θα πρέπει να σταθούμε, όταν θα μας κοστίσει κάτι; Η Ρουθ
περνάει τη δοκιμασία, περνάει απέναντι και βρίσκεται εκεί στο χωράφι του Νυμφίου και Λυτρωτή!

Γκρέτα Μαύρο
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