Ζήλια ή Ζηλοτυπία
Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Το όνομά Του είναι ο El Kana, ο Θεός που ζηλοτυπεί. Αυτό το συγκεκριμένο όνομα αποκαλύπτει
ότι μας βλέπει με παθιασμένη πιστή προσοχή, ως δικούς Του. Είναι ζηλότυπος προς εμάς! Δεν μπορεί να αντέξει ότι κάτι
άλλο παίρνει την πρώτη θέση στις ζωές μας. Από τη στιγμή που μας αγόρασε με το υψηλότερο τίμημα, δεν μπορεί να
αντέξει να ανήκουμε σε κανέναν ή οτιδήποτε άλλο, ούτε ανέχεται κανέναν ή οτιδήποτε να στέκεται ανάμεσα στην καρδιά
Του και στη δική μας. Επιθυμεί να εκτιμούμε την βαθιά ατελείωτη αδιάλλακτη αγάπη Του, κι εμείς ζηλότυπα να Τον
ακολουθούμε με τον ίδιο τρόπο.

Θεία ζηλοτυπία
2 Koρ.11: 2 επειδή, είμαι ζηλότυπος προς εσάς με ζηλοτυπία Θεού· δεδομένου ότι, σας αρραβώνιασα με έναν άνδρα, για
να σας παραστήσω αγνή παρθένα στον Χριστό.

Εφόσον δημιουργηθήκαμε κατά την εικόνα Του, το έχουμε στη φύση μας να ζηλεύουμε όπως ο Θεός ζηλεύει. Ο κόσμος
παρανοεί και αρνείται αυτή την πτυχή της αγάπης, επειδή μπορεί να δει μόνο έναν διεφθαρμένο τύπο ζήλιας που δεν
είναι του Θεού. Δεδομένου ότι η αγάπη του Θεού είναι καλή και αγνή, δεν πρέπει ποτέ να σκεφτούμε τη ζηλοτυπία Του
ως κάτι λιγότερο ή κατώτερο. Αυτή η καυτή φωτιά της αγάπης Του μας ελκύει όπως ένας μαγνήτης, όπως ένας
ερωτευμένος άντρας ελκύει μια γυναίκα για να συνάψει μια διαθήκη αγάπης που είναι για πάντα.

Δύο είδη ζήλιας
Ο Θεός είναι ζηλότυπος ΓΙΑ μας. Δεν ζηλεύει ΕΜΑΣ. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση, διαφορετικά θα υποτιμήσουμε
και θα απορρίψουμε αυτή την πτυχή της αγάπης Του και θα την μειώσουμε στην ομοιότητα με τον κόσμο. Ο Κύριος ποτέ
δεν ζηλεύει εμάς επειδή δεν Του λείπει τίποτα!

Υπάρχει μια αιώνια διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο ζήλιες. Είναι η αγάπη/ ζηλοτυπία Του που μας ακολουθεί για το
δικό ΜΑΣ καλό, προκειμένου να μας δώσει όλα αυτά που σχετίζονται με τη ζωή και την ευσέβεια. Η αγάπη του Θεού δεν
ζηλεύει ποτέ με διεφθαρμένο τρόπο. Πρέπει να ανακτήσουμε αυτή την αγνή θεϊκή ζήλια, επειδή η πρώτη αγάπη δεν
μπορεί ποτέ να είναι η πρώτη αγάπη χωρίς αυτό το είδος καυτού πάθους που μας σφραγίζει σε Αυτόν και μας κρατά
ακηλίδωτους από τον κόσμο και την αμαρτία που τόσο εύκολα μας περιπλέκουν.

Ο Σατανάς ζηλεύει ΕΜΑΣ κάτι που τον προκαλεί να μας ληστέψει όλα τα αγαθά που λαμβάνουμε από τον Θεό. Η
εγωιστική, διεφθαρμένη και λανθασμένη ζήλια του είναι ένα άμεσο υποπροϊόν της αμαρτίας που βρέθηκε στην καρδιά
του. Σ’ ολόκληρη τη Γραφή βλέπουμε ότι υπήρξαν άντρες και γυναίκες που προκλήθηκαν σατανικά να ζηλέψουν ΤΟΝ λαό
του Θεού, προσπαθώντας να τον ληστέψουν και να τον καταστρέψουν. Ο Θεός ζηλεύει ΓΙΑ μας, για να ξεφύγουμε από τη
λαβή του εχθρού, για να προσκολληθούμε μόνο σ’ Αυτόν, κάτω από την προστατευτική σκιά των φτερούγων Του. Αυτή η
αγνή αναμάρτητη ζήλια είναι μια έκφραση της ολόψυχης ανιδιοτελούς αγάπης Του που επιθυμεί να κάνει καλό σ’ εμάς.
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Δευτ. 32:15-21 Με παρόξυναν σε ζηλοτυπία με αυτό που δεν είναι Θεός, με προκάλεσαν σε θυμό με τις ματαιοδοξίες
τους… και θα τους παροξύνω σε ζηλοτυπία με εκείνους που δεν είναι λαός, θα τους προκαλέσω σε οργή με ένα ανόητο
έθνος.

Ρωμ. 10:19 Αλλά, λέω: Μήπως ο Ισραήλ δεν γνώρισε; Πρώτος ο Μωυσής λέει: «Εγώ θα σας παροξύνω σε ζηλοτυπία με
ένα μη έθνος, θα σας παροργίσω με ένα ασύνετο έθνος.»

Ρωμ. 11:11 Λέω, λοιπόν: Μήπως σκόνταψαν, για να πέσουν; Μη γένοιτο· αλλά, με την πτώση τους έγινε η σωτηρία στα
έθνη, για να τους παρακινήσει σε ζηλοτυπία.

Στο αρχαίο κείμενο γράφει «Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία
τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς».

Προκαλώντας τον Ισραήλ σε ζηλοτυπία
Όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα προκαλέσει τον Ισραήλ σε ζηλοτυπία, ποτέ δεν μιλάει για τη διεφθαρμένη σαρκική
ζήλια που βλέπουμε μέσα στον και από τον Σατανά, αλλά για την αγνή ζηλοτυπία του Θεού. Η Ελληνική λέξη εδώ
(παραζηλόω) σημαίνει να διεγείρει ζηλοτυπία από κοντά. Αυτό δεν είναι πρόκληση σε ζηλοτυπία από μακριά ή για χάρη
αντιζηλίας, αλλά το πλησίασμα του άλλου ως παράδειγμα ή βοήθεια για να εμπνεύσει ζηλοτυπία στον άλλο.

Καλεστήκαμε για να πλησιάσουμε τον Ισραήλ για να εμπνεύσουμε θεία ζηλοτυπία, να του προκαλέσουμε ζηλοτυπία ΓΙΑ
τον Θεό όπως Εκείνος ΓΙΑ αυτόν, ώστε να επιστρέψει στην πρώτη του αγάπη και διαθήκη. Ακολουθούμε τον Ισραήλ
πλησιάζοντας τον με τον καυτό ζήλο του Θεού που θα τον επιστρέψει σπίτι στον Πατέρα. Όπως και ο άσωτος, όταν
επέστρεψε στα λογικά του, διακήρυξε ότι οι υπηρέτες αντιμετωπίζονται καλύτερα στο σπίτι του Πατέρα, από όσο είχε
αντιμετωπιστεί στο «χοιροστάσιο» του κόσμου, έτσι ο Ισραήλ πρέπει να δει σ’ εμάς πόσο καλά «τρεφόμαστε» στο σπίτι
του Πατέρα μας. Αυτό θα προκαλέσει τον Ισραήλ σε ζηλοτυπία που θα του προκαλέσει να μετανοήσει για την κατάφορη
εξέγερση και να τρέξει στον Πατέρα, να αποχωριστεί από τον κόσμο, να είναι ένα φως στα έθνη και να παίξει το ρόλο του
στην απολύτρωση του κόσμου.

Επιθυμούμε ο Ισραήλ να μεταμοσχευθεί ξανά, επειδή τον αγαπάμε με την αγάπη του Θεού. Είμαστε ζηλότυποι ΓΙΑ τα
μεγαλύτερα πλούτη που έρχονται με την επιστροφή του: ζωή ανάστασης για ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε ζηλοτυπία γι’
αυτόν να έρθει σπίτι να γιορτάσουμε σαν μία οικογένεια στον οίκο του Πατέρα, μοιράζοντας μαζί την δόξα Του.

Πατέρα, απομάκρυνε από μας την ζήλια που είναι σαρκική και εγωιστική και αναδημιούργησε μέσα μας την δική Σου
αγνή και ανιδιοτελή ζηλοτυπία, που είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φλογερής Σου αγάπης, που μας κάνει να
ξεφύγουμε από Την λαβή του εχθρού και να προσκολληθούμε σ’ Εσένα μόνο. Δώσε μας την ζηλοτυπία Σου ΓΙΑ τον Ισραήλ
που θα του προκαλέσει να επιστρέψει στην πρώτη του αγάπη. Στο όνομα του Ιησού.

Γκρέτα Μαύρο
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