Η Μυριάμ
Πολλοί από εμάς στο Μεσσιανικό Κίνημα όχι μόνο βγάλαμε το μωρό Γιεσούα* με το λουτρό των
Χριστουγέννων, αλλά επίσης βγάλαμε τη μητέρα Του την Μυριάμ (Μαρία). Αυτό συμβαίνει επειδή δεν
κατορθώσαμε να ταυτιστούμε με τη θέση της στα εκκλησιαστικά κινήματα. Είτε υπήρξε η Αγία Μητέρα
που υψώνεται πάνω από την Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε αυτή που οι Προτεστάντες έχουν
υποβιβάσει στο περιθώριο στην αφάνεια αντί να παραδεχτούν ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν μαζί της. Και
οι δύο θέσεις είναι λάθος. Η Μυριάμ είναι μια εικόνα και μοντέλο της Νύμφης των Τελευταίων Καιρών
και έχουμε πολλά να μάθουμε και να μιμηθούμε από την καθαρή πίστη και τη σχέση της με τον Θεό.

Ο Θεός δημιούργησε τους άνδρες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία. Οι γυναίκες σχηματίστηκαν ως
φυσικοί δέκτες. Και τα χαρακτηριστικά και ρόλοι πρέπει να είναι ριζωμένα και προσγειωμένα στον Θεό
διαφορετικά γίνονται ελαττωματικά. Οι άνδρες πρέπει να μάθουν να λαμβάνουν από τον Θεό, όπως οι
γυναίκες κάνουν φυσικά, ώστε το Πνεύμα του Θεού να ενεργοποιήσει τον ρόλο που τους δόθηκε από τον
Θεό να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και όχι τη σάρκα τους. Οι γυναίκες, από την άλλη πλευρά, πρέπει να
μάθουν να διακρίνουν τι και από ποιόν λαμβάνουν και να μην ενδίδουν σε άλλο πνεύμα, όπως έκανε η
μητέρα Εύα. Ο εχθρός εκμεταλλεύτηκε την φυσική ανταπόκριση δημιουργία της Εύας για τους
σκοτεινούς σκοπούς του και συνεχίζει να κατατρώει αυτό το αδύναμο δέκτη-αγγείο για να προωθήσει το
πρόγραμμα του. Για το λόγο αυτό, ο Απόστολος Παύλος λέει στην Εκκλησία:
«επειδή, είμαι ζηλότυπος προς εσάς με ζηλοτυπία Θεού· δεδομένου ότι, σας αρραβώνιασα με έναν
άνδρα, για να σας παραστήσω αγνή παρθένα στον Χριστό. Φοβάμαι, όμως, μήπως, όπως το φίδι με την
πανουργία του εξαπάτησε την Εύα, διαφθαρεί έτσι ο νους σας, ξεπέφτοντας από την απλότητα που
υπάρχει στον Χριστό.» 2 Κορινθίους 11:2-3

Η Μυριάμ είναι το υπέρτατο παράδειγμα αυτής της γυναικείας δεκτικότητας που αποτελεί πραγματική
πίστη. Όταν ο Άγγελος Γαβριήλ ανήγγειλε στη Μυριάμ ότι θα συλλάβει, η ανταπόκριση της δεν ήταν
αμφιβολία και αβεβαιότητα, αλλά μια ειλικρινή ερώτηση: Πώς; Αυτό δεν ήταν το πώς αμφιβολίας και
αβεβαιότητας που πρόφερε ο Ζαχαρίας, αλλά το πώς της πίστης. Επομένως, ο Άγγελος Γαβριήλ της
απάντησε:
«Και ο άγγελος, απαντώντας, της είπε: Πνεύμα Άγιο θα έρθει επάνω σου, και δύναμη του Υψίστου θα σε
επισκιάσει· γι' αυτό και εκείνο που θα γεννηθεί από σένα θα είναι άγιο, θα ονομαστεί Υιός Θεού.»
Λουκάς 1:35

Όταν ο Γαβριήλ λέει στη Μυριάμ στο Λουκάς 1:37 «Επειδή, κανένα ρήμα δεν θα είναι αδύνατο στον
Θεό», στην πραγματικότητα λέει «κανένα ρήμα, δεν θα είναι χωρίς τη δύναμη του Θεού». Η Μυριάμ
συλλαμβάνει το ενδυναμωμένο ρήμα με αληθινή θηλυκή πίστη και απαντάει, «Να! η δούλη τού Κυρίου·
ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το ρήμα σου». Λουκάς 1:38
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Το να συλλάβεις στα ελληνικά σημαίνει να αρπάξεις ή να αδράξεις. Σε ομοιότητα με την πίστη της
μητέρας της, της Σάρα, που κράτησε την δύναμη του Θεού για να συλλάβει σπέρμα, Εβραίους 11:11, η
Μυριάμ, τόσο πνευματικά όσο και φυσικά άρπαξε το σπέρμα του ρήματος του Θεού, συλλαμβάνοντας
και γεννώντας τον Γιο του Θεού. Ο Λόγος έγινε σάρκα.

Η Μυριάμ είναι ένα πρότυπο για εμάς, η Νύμφη των Τελευταίων Καιρών της Αποκάλυψης 12:1, η οποία
καλείται σε ωδίνες για να γεννήσει αυτόν τον άρρενα, που σε συνεργασία με τον Κύριο θα κυβερνήσει τα
έθνη. Αυτός ο γιος θα είναι ο απόγονος της Εκκλησίας-Νύμφης των Τελευταίων Ημερών, που αποτελείται
από Εβραίους και Εθνικούς πιστούς, που έχουν γίνει τόσο στενά ενωμένοι στο πνεύμα και στην αλήθεια
που θα «γεννήσουν» αυτόν τον γιο που θα αρπαχθεί στον Θεό για να κυβερνήσει και βασιλεύσει με
Αυτόν. Αυτός ο άρρενας θα είναι αυτός ο τέλειος άνθρωπος κατά το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του
Μεσσία. Εφεσίους 4:13

«Παιδάκια μου, για τους οποίους είμαι ξανά σε ωδίνες, μέχρις ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός»
Γαλάτες 4:19

* Γιεσούα (Εβραϊκά) = ο Ιησούς

Γκρέτα Μαύρο
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