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ΕΛ ΚΑΝΑ
Ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα
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ΕΞΟΔΟΣ 20 
1 Ο Θεός μίλησε στο λαό και είπε αυτούς τους λόγους:
2 «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλα από την 
Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. 3 Δεν θα υπάρχουν για σένα 
άλλοι θεοί εκτός από μένα.
4 »Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους 
ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει ο,τιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον 
ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά, κάτω απ’ τη γη.

ΕΞΟΔΟΣ 34 
1 Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Κόψε δύο πέτρινες πλάκες σαν τις 
προηγούμενες, για να γράψω πάνω σ’ αυτές τους λόγους που 
ήταν σ’ εκείνες που έσπασες. 2 Να είσαι έτοιμος νωρίς αύριο το 
πρωί ν’ ανεβείς στο όρος Σινά. Θα σταθείς εκεί μπροστά μου, 
στην κορυφή του βουνού. 3 Κανένας δε θ’ ανεβεί μαζί σου και 
κανένας δε θα εμφανιστεί πουθενά σ’ όλη την περιοχή του 
βουνού. Ούτε πρόβατα ούτε βόδια θα βόσκουν στους πρόποδες».
4 Ο Μωυσής λάξεψε δύο πλάκες από πέτρα σαν τις πρώτες και 
νωρίς το πρωί σηκώθηκε κι ανέβηκε στο όρος Σινά, όπως τον είχε 
διατάξει ο Κύριος. Πήρε στα χέρια του και τις δυο πλάκες. 5 Ο 
Κύριος κατέβηκε μέσα σε σύννεφο και στάθηκε κοντά του και είπε 
το όνομά του: «Κύριος». 6 Έπειτα πέρασε μπροστά από το 
Μωυσή και φώναξε: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός. Είμαι 
γεμάτος καλοσύνη και έλεος, υπομονετικός, πιστός και πρόθυμος 
να συγχωρήσω. 7 Δίνω τη χάρη μου σε χιλιάδες. Συγχωρώ την 
ανομία, τα σφάλματα, την αμαρτία. Αλλά και δεν αφήνω τίποτε 

ατιμώρητο. Η τιμωρία για τις ανομίες των πατέρων πέφτει στα 
παιδιά τους και στων παιδιών τους τα παιδιά, ως την τρίτη και την 
τέταρτη γενιά».
8 Τότε ο Μωυσής έπεσε με βιάση στη γη και προσκύνησε. 9 «Αν 
λοιπόν έχω την εύνοιά σου, Κύριέ μου», του είπε, «τότε σε ικετεύω 
να έρθεις μαζί μας, γιατί αυτός ο λαός είναι απείθαρχος. 
Συγχώρησε την ανομία μας και την αμαρτία μας και λογάριασέ μας 
για λαό σου».
10 Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Εγώ θα συνάψω διαθήκη 
μπροστά σ’ ολόκληρο το λαό σου. Θα κάνω θαύματα τέτοια, που 
όμοια τους δεν έγιναν πουθενά σ’ όλη τη γη, σε κανένα έθνος. Και 
όλος ο λαός που σε περιβάλλει θα δει τα έργα μου, γιατί θα είναι 
φοβερά αυτά που εγώ, ο Κύριος, θα κάνω μέσω εσού. 11 Τηρήστε 
τις εντολές που σήμερα σας δίνω, κι εγώ θα διώξω από μπροστά 
σας τους Αμορραίους, τους Χαναναίους, τους Χετταίους, τους 
Φερεζαίους, τους Ευαίους και τους Ιεβουσαίους. 12 Προσέξτε να 
μην κάνετε συνθήκη με τους κατοίκους της χώρας στην οποία θα 
μπείτε, γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνει παγίδα για σας. 
13 Αντίθετα, να καταστρέψετε τα θυσιαστήρια τους, να 
συντρίψετε τις λίθινες και τις ξύλινες λατρευτικές τους στήλες.
14 »Δεν επιτρέπεται να προσκυνήσετε άλλο θεό, γιατί εγώ, ο 
Κύριος, δεν ανέχομαι αντίζηλους. Το όνομά μου είναι “Θεός που 
απαιτεί αποκλειστικότητα”.

Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11
2 Διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού· επειδή 
σας ηρραβώνισα με ένα άνδρα, διά να σας παραστήσω παρθένον 
αγνήν εις τον Χριστόν.

ΕΛ ΚΑΝΑ
Ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα

Ένα από τα ονόματα που εκφράζει προσδιοριστικές 
ιδιότητες του Θεού είναι ΕΛ ΚΑΝΑ - ο ζηλότυπος 
Θεός. Ερμηνευτικά θα το εξηγούσαμε ως εξής: ο 
Θεός που είναι πιστός σε μια σχέση 
αποκλειστικότητας  με τον λαό Του, απαιτεί και ο 
λαός Του να είναι πιστός σε μια αποκλειστική σχέση 
μαζί Του.


