Τι είναι η αγάπη;
Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτό που έχω στην καρδιά μου. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, άκουσα τον Κύριο να
με ρωτάει, «Τι είναι η αγάπη;» Ήταν τόσο ζωντανό. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε ήταν: «Δεν είμαι σίγουρη αν
έχω ποτέ βιώσει σε πληρότητα την εμπειρία της αγάπης.» Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε ακόμη εισέλθει στην
πληρότητα της αγάπης του Θεού;! Κάτι ξύπνησε στην καρδιά μου και είπα στον Κύριο: «Το θέλω αυτό! Δεν θέλω
να μιλήσω για την αγάπη με το μυαλό μου. Δεν θέλω απλώς να ακούω μηνύματα για την αγάπη. Δεν θέλω να
αρκούμαι στο να αγαπώ εν μέρει. Θέλω να ΓΝΩΡΙΣΩ την αγάπη! (εβραϊκά: yada/ γνωρίζω στενά όπως ένας άντρας
γνωρίζει τη γυναίκα του). Θέλω την εμπειρία αυτής της αγάπης.

Ο Κύριος άρχισε να μου δείχνει με σαφήνεια, και το γνωρίζω εδώ και χρόνια, ότι η Αγία Γραφή πολύ ξεκάθαρα
λέει: «Να πως μάθαμε τι είναι η αγάπη: ότι ο Ιησούς πρόσφερε τη ζωή Του για χάρη μας, έτσι οφείλουμε και εμείς
να προσφέρουμε τη ζωή μας ο ένας για τον άλλον.» A‘ Ιωάννης 3:16. Αγαπημένοι, δεν υπάρχει καλύτερος ορισμός
στη Καινή Διαθήκη, που να ευθυγραμμίζεται με την αγάπη του Θεού, από αυτόν: «να προσφέρουμε τη ζωή μας!»
Πλαστήκαμε για να δώσουμε τη ζωή μας, όπως Αυτός έδωσε τη δική Του. Η Βίβλος λέει, «Αυτός που λέει πως Τον
γνωρίζει οφείλει να περπατά καθώς Εκείνος περπατούσε».

Πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως Εκείνος έχει αγαπήσει εμάς. A‘ Ιωάννης 2:6. Ιωάννης 13:34. Ιωάννης
15:13.

Έχουμε ακούσει σχετικά με τη μεγάλη εντολή που λέει «Αγαπήστε τον Θεό με όλη σας την καρδιά και τον πλησίον
σας όπως τον εαυτό σας». Εάν έχετε ακούσει μηνύματα που αναφέρονται σε αυτήν, ξέρετε τι διδάσκουν οι
περισσότεροι. Λένε ότι πρέπει πρώτα να αγαπάς τον εαυτό σου για να μπορείς μετά να αγαπάς τον πλησίον σου
όπως τον εαυτό σου. Αυτό είναι ψυχολογία, αγαπημένοι μου. Αυτή είναι η σοφία του κόσμου. Αυτή είναι η
ερμηνεία που δίνει ο κόσμος. Πρώτα τον εαυτό σου. Έπειτα τον άλλο.

Η αγάπη του Θεού δεν μας χωρίζει από τον άλλο, αντιθέτως μας φέρνει σε ΕΝΩΣΗ. Μας φέρνει στην αδιαίρετη
ενότητα. Το υπέροχο παράδειγμα που έχουμε για αυτό είναι όταν ο Θεός λέει στον άντρα να αγαπήσει τη γυναίκα
του, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία Του. Λέει στον άντρα, «Το σώμα της είναι το σώμα σου!» Ό άντρας
που έχει ποτέ μισήσει το ίδιο του το σώμα, κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Άντρες, αγαπάτε τις συζύγους σας όπως
τον εαυτό σας, όπως έκανε και ο Αδάμ στην αρχή όταν είπε, «Είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα
μου». Αγαπημένοι, αυτή είναι μια εικόνα της αγάπης-ένωσης της Θεότητας, μιας αγάπης που ενώνει εμάς με τον
Θεό και εμάς μεταξύ μας, τον ένα με τον άλλο. Γιατί άλλωστε πέθανε ο Ιησούς για εμάς; Ήμασταν χωρισμένοι
εξαιτίας της αμαρτίας. Η σωτηρία Του μας φέρνει πίσω στην ενότητα!

Η αγάπη είναι ένωση. Αγάπη είναι το να βλέπω τον άλλο ως μέλος του εαυτού μου. Είμαστε μέλη ο ένας του
άλλου. Ρωμαίους 12:5; Εφεσίους 4:25. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό, αλλά αυτός είναι ο στόχος του
Ιησού στη προσευχή Του στο κατά Ιωάννην 17, όταν είπε: «Πατέρα, Εσύ, ενωμένος μαζί μου κι εγώ ενωμένος μαζί
τους, και αυτοί, ενωμένοι με μας, να είναι ένα· έτσι ο κόσμος να καταλάβει ότι αγάπησες αυτούς όπως αγάπησες
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εμένα…!» Ο κόσμος δεν θα καταλάβει ποτέ την αγάπη του Θεού μέχρι εμείς, αγαπημένοι, να μείνουμε σε αυτήν
την αγάπη-ένωση. Είναι μια οργανική ενότητα. Δεν είναι διανοητική. Αν προσπαθήσετε με τη λογική να το
συλλάβετε, δεν θα το αντιληφθείτε ποτέ, επειδή, όπως πολύ ξεκάθαρα το λέει στην Εφεσίους 3:19 «...η αγάπη του
Χριστού ξεπερνά κάθε ανθρώπινη γνώση!» Η αγάπη του Χριστού υπερβαίνει τη γνώση! Ο δρόμος της αγάπης θα
μπλοκαριστεί και θα εκτραπεί εάν σταθούμε σε αυτό που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε. Ποτέ δεν θα βιώσουμε ποια
είναι η αγάπη του Ιησού μέχρι να αφεθούμε και να πούμε: «Θα ανοίξω την καρδιά μου ακόμα κι αν είναι ρίσκο.
Θα συνεχίσω το ταξίδι της αγάπης και δεν θα εξυψώσω το μυαλό μου, τη λογική μου πιο πάνω από τη γνώση της
καρδιάς μου για τον Θεό.» Β‘ Κορινθίους 10:5. Αγαπημένοι, αυτό είναι το μυστικό: ότι η αγάπη είναι ένας εντελώς
διαφορετικός τρόπος!

Πριν από μερικές εβδομάδες σκεφτόμουν τον Μωυσή και τον Απόστολο Παύλο και ένιωσα έλεγχο στο σημείο που
λέει ο Μωυσής στον Θεό: «Αν δεν τους συγχωρήσεις, διέγραψε και εμένα από το βιβλίο Σου!» Ο Απόστολος
Παύλος είπε σχεδόν το ίδιο πράγμα όταν φώναξε: «φτάνω στο σημείο να εύχομαι να γινόμουν εγώ ανάθεμα για
χάρη του λαού μου». Έξοδος 32:31-32. Ρωμαίους 9:3-4. Και οι δύο έλεγαν κυριολεκτικά, «Πάρε τη ζωή ΜΟΥ έτσι
ώστε αυτοί να σωθούν». Αγαπημένοι, αυτή είναι η αγάπη που ανάγκασε τον Θεό να έρθει στη γη.

Σκέφτομαι επίσης, αυτές τις ίδιες μέρες, τον Dietrich Bonhoeffer, τον Γερμανό πάστορα που, μαζί με μερικούς
άλλους από κάποιο υπόγειο αντιστασιακό κίνημα, προσπάθησε να σκοτώσει τον Χίτλερ επειδή ένιωθε την ανάγκη
να απαλλάξει τον κόσμο από αυτό το τέρας που εξόντωνε τους Εβραίους. Αλλά ο Θεός δεν τον άφησε να
σκοτώσει. Αντ’ αυτού, συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ο Θεός επέτρεψε να
εκτελεστεί από τους Ναζί. Αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα, αγαπημένοι, ο πόλεμος τελείωσε! Ο Χίτλερ
αυτοκτόνησε και το Ολοκαύτωμα σταμάτησε!

«…περιφέροντας πάντοτε στο σώμα τη νέκρωση του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο σώμα μας και η ζωή τού
Ιησού. Επειδή, εμείς που ζούμε παραδινόμαστε πάντοτε στον θάνατο για χάρη τού Ιησού, για να φανερωθεί και η
ζωή τού Ιησού στη θνητή μας σάρκα. Ώστε, ο μεν θάνατος ενεργείται μέσα σε μας, η ζωή όμως μέσα σε σας.»
Β‘ Κορινθίους 4:10-12

Ξαφνικά, μετά από χρόνια συλλογισμού του θανάτου του Bonhoeffer, είχα την αποκάλυψη: αυτός ο Γερμανός,
κατά κάποιο τρόπο έπρεπε να «πληρώσει το τίμημα». Όχι για την αμαρτία. Μόνο ο Ιησούς μπορούσε να το κάνει
αυτό και η δόξα ανήκει μόνο σε Αυτόν. Αλλά με κάποιον τρόπο ο Θεός αναζητούσε έναν Γερμανό που θα «διέθετε
τη ζωή του» για τη φρικτή αμαρτία που διαπράττονταν, κάποιον που θα πέθαινε με την ομοιότητα του Χριστού,
στον αγώνα του να απελευθερώσει τους αιχμάλωτους. Δεν μπορώ να το καταλάβω με το κεφάλι μου, αλλά ο Θεός
το έκανε πολύ πραγματικό για μένα ότι όταν με ειλικρίνεια διαθέτουμε τη δική μας ζωή για την αγάπη, για τους
σκοπούς του Θεού, όταν δεν αγαπάμε τη ζωή μας ακόμη και μέχρι θανάτου, όταν διαθέτουμε τη ζωή μας ο ένας
για τον άλλο, κάτι συμβαίνει στη χώρα του υπερφυσικού. Ο Πατέρας λέει, «Βλέπω τον Υιό μου στην καρδιά αυτού
του ανθρώπου! Βλέπω τον Ιησού σε αυτόν τον άνθρωπο!» Και αρχίζει να κινείται δυνατά.

Η καρδιά μου έχει ραγίσει για τον λαό του Ισραήλ. Φώναξα, «Κύριε, γιατί δεν σώζεται ο Ισραήλ; Γιατί τα έθνη μας
δεν σώζονται; Ο λόγος Του ήρθε γρήγορα στο πνεύμα μου, «Σχίστε την καρδιά σας και όχι τα ιμάτιά σας».
Ιωήλ 2:13
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Πρέπει να ξεφύγουμε από τους θρησκευτικούς περιορισμούς! Πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να συντρίψει τις
καρδιές μας με τον τρόπο που και η δική Του η καρδιά έχει συντριφθεί. Πρέπει να είμαστε σαν τον Μαροδοχαίο
και την Εσθήρ. Ο Μαροδοχαίος έσκισε τα ρούχα του και ντύθηκε με σάκο επειδή η καρδιά του είχε ήδη κοπεί και
τα σκισμένα του ρούχα ήταν η έκφραση της σκισμένης του καρδιάς. Η καρδιά της Εσθήρ γονάτισε όπως ακριβώς η
ίδια λύγισε στα γόνατά της μπροστά στον βασιλιά, ικετεύοντας για τον λαό της.

Ο Κύριος θέλει να σχίσουμε τις καρδιές μας. Ο Κύριος θέλει να πάμε βαθύτερα στη μεσιτεία. Είχαμε μια μεσιτεία
που έφτασε σε ένα επίπεδο, αλλά ο Θεός μας καλεί να ταυτιστούμε με την καρδιά του Ιησού. Όπως η καρδιά του
βασιλιά Δαβίδ κατά τη διάρκεια του θανατικού, όταν είδε την κρίση του Θεού να πέφτει στον λαό του, φώναξε
στον Θεό: «Είναι η αμαρτία ΜΟΥ! Γιατί τους σκοτώνεις; Πάρε τη δική μου ζωή!» Α' Χρονικών 21:17

Φώναξες ποτέ στον Θεό έτσι; Φώναξες έτσι για τον Ισραήλ, για τα έθνη, για τη δική σου πόλη, τους αγαπημένους
σου, έστω και για μια μόνο ψυχή; Έχεις διαθέσει τη ζωή σου στο σημείο να φωνάξεις: «Θεέ μου, σβήσε το όνομά
μου! Διέγραψε το όνομά μου από το βιβλίο σου, αλλά συγχώρησέ τους!» Έχουμε φωνάξει ποτέ έτσι;

Παρά τους δικούς Του φρικτούς πόνους, ο Ιησούς φώναξε ΓΙΑ ΜΑΣ στον σταυρό και φανερώθηκε η υψηλότερη
μορφή μεσιτείας: «Πατέρα, συγχώρησε τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Λουκάς 23:34. Αγαπημένοι, πρέπει να
προχωρήσουμε πιο πέρα από το σημείο που έχουμε έρθει. Χρειαζόμαστε την καρδιά του Μέγα Μεσίτη στον
σταυρό, του Ιησού. Χρειαζόμαστε τη μεσιτεία σε αυτήν την αγνή της μορφή.

Τι είναι η αγάπη, αγαπημένοι; Είναι ο Ιησούς που κρέμεται στο ξύλο, όχι για δική του αμαρτία, αλλά για τις δικές
μας. Χωρίς αυτήν την αγάπη, που δίνει τη ζωή της για τον άλλο, είμαστε απλά άλλη μια θρησκεία. Μόνο αυτή η
αγάπη μας ξεχωρίζει από κάθε άλλη θρησκεία, δόγμα και θεό. Μόνο αυτή η έκφραση της αγάπης του Θεού τον
«αναγκάζει’» να κινηθεί για τη δόξα του ονόματός Του.

Γκρέτα Μαύρο
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