Ομοθυμαδόν
Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν ομοθυμαδόν στην προσευχή και τη δέηση. Πράξεις 1:14
Και όταν ήρθε η ημέρα της Πεντηκοστής, όλοι ήσαν ομοθυμαδόν στον ίδιο τόπο. Πράξεις 2:1

«Η φιλία είναι μια πλήρη ομοιότητα, είναι μια ψυχή σε δύο σώματα. Ένας φίλος είναι ένας άλλος εαυτός.» (Αρχαίος
ελληνικός λόγος)

Το να είσαι ομοθυμαδόν, δεν έχει να κάνει με το να τραγουδάς τα ίδια πνευματικά τραγούδια, να απολαμβάνεις παρέα
εκκλησιαστικά προγράμματα ή ακόμα και να συμφωνείς για κάθε λεπτομέρεια. Στην Παλαιά Διαθήκη, το «ομοθυμαδόν»
χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει ομόφωνη συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη πράξη.

Στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος πηγαίνει βαθιά χρησιμοποιώντας μια ειδική λέξη: ὁμοθυμαδόν, που έχει να κάνει με μια
κοινότητα πιστών που γίνεται μια ψυχή ή έχουν ένα πάθος. Η λέξη περιγράφει το πολυμελές σώμα του Χριστού χωρίς
σχίσματα, χωρίς διαιρεμένα συμφέροντα, χωρίς αντικρουόμενους σκοπούς, που γίνονται μια ψυχή που χτυπά με πάθος
για το ίδιο πράγμα.

Η ιδέα των ανθρώπων να γίνουν μια ψυχή δεν είναι καινούρια στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε ένα παράδειγμα της Παλαιάς
Διαθήκης στον Ιωνάθαν και τον Δαβίδ, η φιλία των οποίων ήταν μια μοναδική ομοιότητα ψυχής.
Και καθώς τελείωσε να μιλάει στον Σαούλ, η ψυχή τού Ιωνάθαν συνδέθηκε με την ψυχή τού Δαβίδ, και ο Ιωνάθαν τον
αγάπησε σαν τη δική του ψυχή. Τότε, ο Ιωνάθαν έκανε συνθήκη με τον Δαβίδ· επειδή, τον αγαπούσε σαν τη δική του
ψυχή. Α' Σαμ. 18:1+3

Ο Ιησούς το πήρε πολύ μακρύτερα από τους δύο που γίνονται μια ψυχή, όταν προσευχόταν για ένωση στο πολυμελές
σώμα Του με τον Θεό και ο ένας με τον άλλο.
Εγώ σε ενότητα μ' αυτούς, κι εσύ σε ενότητα με μένα· για να είναι σε μια ολοκληρωμένη ενότητα, και να γνωρίζει ο κόσμος
ότι εσύ με απέστειλες, και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα.» Ιωάννης 17:23

Όπου αυτή την ένωση της ψυχής είναι, το Άγιο Πνεύμα κινείται με μεγάλη δύναμη (και αντίστροφα).

Αυτό είναι που καταγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν οι πρώτοι πιστοί ήταν ομοθυμαδόν:
Πράξεις 2:1-4: Το Άγιο Πνεύμα ήρθε ως βίαιος άνεμος που γέμισε το δωμάτιο και όλους όσους ήταν εκεί.

Ομοθυμαδόν 1 / 2

Πράξεις 2:46-47: Είχαν χαρά, ενότητα καρδιάς, χάρη με τον κόσμο, όλα τα πράγματα κοινά, ψυχές προστίθενταν
καθημερινά στην εκκλησία.
Πράξεις 4:31: Το τόπος σείστηκε, όλοι πληρώθηκαν με το Άγιο Πνεύμα, και μιλούσαν τον Λόγο με θάρρος.
Πράξεις 4:32-35: Είχαν μια καρδιά και μία ψυχή και δεν είχαν καμία έλλειψη.
Πράξεις 5:12-16: Πλήθη ψυχών προστίθενταν, σημεία, τεράστια και θαύματα.

Όταν ο κόσμος βλέπει το πολυμελές σώμα του Θεού ομοθυμαδόν, θα γνωρίζουν ότι ο Πατέρας έστειλε τον Ιησού και τους
αγάπησε με την ίδια αγάπη που έχει για τον Γιό Του.

Γκρέτα Μαύρο
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