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Ο πρώτος Ναός 
 
Ο «πρώτος Ναός» χτίστηκε 
από τον Σολομώντα τον 
10ο αιώνα π.Χ (955 π.Χ.) 
και αποτέλεσε το κέντρο 
λατρείας του 
αρχαίου Ιουδαϊσμού. Ο 
Σολομών θα ήταν αυτός, 
που σύμφωνα με εντολή 
του Θεού, θα 
ανοικοδομούσε τον πρώτο 
ναό. Ο πρώτος Ναός του 
Σολομώντα καταστράφηκε 
από τους Βαβυλώνιους 
το 587 π.Χ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/955_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/955_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/587_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/587_%CF%80.%CE%A7.


Ο δεύτερος Ναός 
 

Ο «δεύτερος Ναός» 
ανοικοδομήθηκε 
το 516 ή 537 π.Χ. από 
τον 
κυβερνήτη Ζοροβάβελ
, μετά από διάταγμα 
που εξέδωσε ο Κύρος 
ο Μέγας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/516_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/537_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/537_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82


 
 
Η ανοικοδόμηση του 
Ναού από τον Ηρώδη 
 
Ο Ναός 
ανοικοδομήθηκε 
το 20 π.Χ. από 
τον Ηρώδη, ενώ 
και αυτός 
καταστράφηκε 
ολοκληρωτικά από 
τους Ρωμαίους το 
70. 

https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/70


Σχεδιασμός του Ναού από  
τον Δαβίδ 

 Ο Ναός του Σολομώντα κατασκευάστηκε 

σύμφωνα με ακριβή σχέδια που ο Θεός έδωσε 

στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήλπιζε να τον οικοδομήσει, 

αλλά ο Θεός του είπε πως ο γιος του θα ήταν 

αυτός που θα ολοκλήρωνε τον Ναό. Κατά την 

διάρκεια της βασιλείας του ο Δαβίδ άρχισε την 

συγκέντρωση των οικοδομικών υλικών και 

πολύτιμων μετάλλων που θα απαιτούνταν για 

την οικοδόμηση του Ναού. Ο Ναός θα 

εξυπηρετούσε ως τόπος λατρείας του Γιαχβέ και 

ως μόνιμη στέγη για την Κιβωτό της Διαθήκης. 

Ο πρώτος Ναός κατασκευάστηκε με τη βοήθεια 

μελών και από τις 12 φυλές του Ισραήλ, αφού 

όλες οι φυλές ήταν ενωμένες κάτω από την 

ηγεμονία του Δαβίδ και του Σολομώντα. Ο 

δεύτερος Ναός οικοδομήθηκε από μέλη της 

φυλής του Ιούδα και μόνο. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B2%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%B2%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB


Κόστος του Ναού 
 Αργότερα, ο Δαβίδ αγόρασε το αλώνι 

του Ορνά(ν) του Ιεβουσαίου στο Όρος 

Μοριά για να χτιστεί εκεί ο ναός.Ο Δαβίδ 

συγκέντρωσε 100.000 τάλαντα χρυσάφι, 

1.000.000 τάλαντα ασήμι και 

υπεράφθονο χαλκό και σίδερο, εκτός του 

ότι συνεισέφερε από την προσωπική του 

περιουσία 3.000 τάλαντα χρυσάφι και 

7.000 τάλαντα ασήμι. Επίσης, έλαβε ως 

συνεισφορές από τους άρχοντες 

χρυσάφι αξίας 5.000 ταλάντων και 

10.000 δαρεικούς και ασήμι αξίας 10.000 

ταλάντων, καθώς και πολύ σίδερο και 

χαλκό.Η συνολική αξία των 108.000 

ταλάντων χρυσού και των 10.000 

χρυσών δαρεικών και του 1.017.000 

ταλάντων ασημιού θα έφτανε με 

σημερινές τιμές τα 48.337.047.000€. Ο 

γιος του ο Σολομών δεν δαπάνησε όλο 

αυτό το ποσό στην οικοδόμηση του 

ναού. Ό,τι περίσσεψε το έβαλε στο 

θησαυροφυλάκιο του ναού.—. 



                              Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ 

Ο Ναός του Κυρίου άρχισε να οικοδομείται τον 

2ο μήνα (Ζιφ) του τέταρτου έτους της βασιλείας 

του Σολομώντα (962 π.Χ.), και τέλειωσε ύστερα 

από 7 χρόνια (955 π.Χ 

Κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης του Ναού 

ο Κύριος είπε στο Σολομώντα, ότι εάν 

εφαρμόσει τα προστάγματά του και τηρήσει τις 

εντολές του, ο Ναός τον οποίο χτίζει θα 

δοξαστεί και θα δοξάσει τον Κύριο. Έτσι θα 

πραγματοποιήσει την υπόσχεση που έδωσε 

στο Δαβίδ, τον πατέρα του, και θα κατοικεί 

ανάμεσα στους Ισραηλίτες. 

Η επιλογή του λόφου του Μορία έγινε με βάση 

κριτήρια, που τον καθιστούσαν ιερό για τον λαό 

του Ισραήλ. Το βασικότερο ήταν αυτό της 

Θεοφανείας, δηλαδή της εμφάνισης του Θεού 

σε αυτόν τον τόπο. Συγκεκριμένα στον Μορία 

ήταν ο χώρος της αποτραπείσας θυσίας του 

υιού του Αβραάμ καθώς και η αποστολή του 

Αγγέλου εξολοθρευτή επί της βασιλείας του 

Δαυίδ (Βασιλέων Β' 24,18). 

  



ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
• Ο Σολομώντας διέταξε και μετέφεραν τους μεγάλους λίθους για τα θεμέλια του 

Ναού. Αυτοί οι λίθοι ήταν απελέκητοι και τους είχαν κόψει οι δούλοι του 

Σολομώντα και του Χιράμ στο όρος Λίβανος. Κατόπιν αφού τους πελέκησαν, τους 

έθεσαν στα θεμέλια του Ναού (Γ' Βασιλέων 6,1α-γ), έτσι ώστε κατά τη διάρκεια 

της οικοδομής δεν ακουγόταν στο Ναό κανένα σφυρί, ούτε κανένα άλλο σιδερένιο 

εργαλείΟ. 

      Το ναυτικό του Σολομώντα είχε μεταφέρει από τη Σουφίρ αρκετό χρυσό, αρκετή 

ξυλεία από    πεύκα και πολύτιμους λίθους. Με την ξυλεία αυτή, η οποία ήταν η 

καλύτερη στον κόσμο, ο Σολομών κατασκεύασε υποστηρίγματα και σκάλες για το 

Ναό του Κυρίου και για το βασιλικό ανάκτορο. Κατασκεύασε ακόμη και μουσικά 

όργανα για τους Λευίτες που θα υμνούσαν τον Κύριο στο Ναό (Γ' Βασιλέων 

10,11-12. Β' Παραλειπομένων 9,10-11). 

• Ο Ναός που έχτισε ο Σολομών για τον Κύριο είχε μήκος 60 πήχεις, πλάτος 20 

πήχεις και ύψος 120 πήχεις. Μπροστά στον κυρίως Ναό υπήρχε ο πρόναος, 

Ακόμα ο Σολομών κάλυψε το Ναό από καθαρό χρυσάφι 

• Στους τοίχους του Ναού κατασκευάστηκαν παράθυρα με κάσες καγκελωτές. 

Κολλητά στους εξωτερικούς τοίχους του κυρίως Ναού και του πρόναου 

κατασκευάστηκαν γύρω γύρω οικοδομήματα τριών επίπεδων. Μεταξύ των 

οικοδομημάτων αυτών και του κυρίους Ναού υπήρχε, λόγω σεβασμού, μια 

απόσταση, έτσι ώστε να μην ακουμπάνε στον κυρίως Ναό. 

• . Για το Ναό χρησιμοποιήθηκε ξυλεία από κέδρους. (Γ' Βασιλέων 6,4-10. Β' 

Παραλειπομένων 3,3-4). 

   



ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

• Το δάπεδο όλου του Ναού είχε καλυφθεί με χρυσάφι. Η πόρτα του 
αδύτου ήταν δίφυλλη με πενταπλές παραστάδες. Ήταν 
κατασκευασμένη από ξύλο αρκεύθου (θαμνώδους αγκαθωτού 
κέδρου). Τα δύο φύλλα της πόρτας ήταν από ξύλο πεύκου και 
πάνω τους είχαν χαραγμένες ανάγλυφες μορφές Χερουβίμ, 
φοινίκων και ανοιγμένων λουλουδιών, όλα καλυμμένα με χρυσάφι. 
Το ίδιο έκανε ο Σολομών και στην είσοδο του κυρίως ναού 

• Στο μπροστινό μέρος του Ναού κατασκεύασε δύο στύλους ύψους 
35 πήχεων, ο ένας στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά. Αυτόν που 
ήταν στα δεξιά τον ονόμασε Κατόρθωσις κι αυτόν που ήταν στα 
αριστερά τον ονόμασε Ισχύς. Τα κιονόκρανα που βρίσκονταν πάνω 
στους στύλους είχαν ύψος 5 πήχεις. Κατασκεύασε επίσης 
διακοσμητικά πλέγματα σαν περιδέραιο, τις οποίες τοποθέτησε 
στις κεφαλές των στύλων. Έκαμε ακόμη 100 ομοιώματα καρπών 
ροδιάς τα οποία τοποθέτησε στα διακοσμητικά πλέγματα. 

• Τέλος έχτισε το καταπέτασμα της εσωτερικής αυλής, τοποθετώντας 
τρεις σειρές από απελέκητες πέτρες και ανάμεσά τους μία σειρά 
από κέδρινα δοκάρια (Γ' Βασιλέων 6,15-36α. Β' Παραλειπομένων 
3,5-17). 
 



Ο Σολομώντας κατασκεύασε παραπέτασμα από λινό ύφασμα 
χρώματος κυανού (γαλάζιου), κόκκινου και πορφυρού 
(βαθυκόκκινου) και πάνω του υπήρχαν κεντημένες μορφές 
Χερουβίμ.  



ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

 





  ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
• Ο Κύριος μίλησε στον Σολομώντα μετά την κατασκευή του Ναού, και του 

υποσχέθηκε ότι η παρουσία Του θα κατοικεί εκεί διαπαντός. Τον 
προειδοποίησε όμως ότι εάν ο Ισραήλ αποστραφεί από τον Θεό και 
λατρεύσει τα είδωλα, τότε και ο Θεός θα απορρίψει και τον λαό Του, και 
τον ναό στον οποίο επέλεξε να κατοικεί, (Βασιλέων Γ' 9, 1-9). 

• Έτσι η πρώτη λεηλασία του Ναού πραγματοποιήθηκε τον πέμπτο χρόνο 
της βασιλείας του Ροβοάμ, όταν ο βασιλιάς της Αιγύπτου Σισάκ, 
επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ και αφαίρεσε τους θησαυρούς από τον Ναό, 
(Βασιλέων Γ' 14, 22-28). 

• Λίγα χρόνια αργότερα, ο βασιλιάς Ασά θα αφαιρέσει όλο το αργύριο και 
το χρυσάφι που είχε απομείνει στον Ναό, και θα το δώσει στον βασιλιά 
της Συρίας για να κάνουν συνθήκη.  Ο Ναός επίσης λεηλατήθηκε από 
τους Άραβες και τους Φιλισταίους επί του Ιωράμ. Εξήντα χρόνια 
αργότερα ο Ιωάς, βασιλέας του Ισραήλ, νίκησε τον Αμασία , βασιλιά του 
Ιούδα και εισήλθε στην Ιερουσαλήμ και στο Ναό (Βασιλέων Γ' 15,18, 
Βασιλέων Δ' 12,17). Ο υιός του Αμάσιου επανέφερε την ευτυχία στην 
πόλη αλλά μεγάλος σεισμός έφερε μεγάλες καταστροφές. Έτσι άρχισε η 
παραμέληση του Ναού, ακόμα και από τους ίδιους του ιερείς, οι οποίοι 
κατά την βασιλεία του Ιωάς πήραν εντολή για να επισκευάσουν τον Ναό, 
κάτι που αμέλησαν να κάνουν (Βασιλέων Δ' 12). 

•   



               Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΥΣ 

 
 Με το πέρασμα του χρόνου ο ναός συλήθηκε και άλλοτε 

επισκευάσθηκε. Ο Ναβουχοδονόσορας ο βασιλιάς της Βαβυλώνας 

έμελε να είναι αυτός που θα εκπλήρωνε την οργή του Θεού. Το 597 

π.Χ, αρχικά κατά την βασιλεία του Ιωακείμ, πολιόρκησε την 

Ιερουσαλήμ, αφαίρεσε όλους τους θυσαυρούς  του Ναού και του 

βασιλείου και πήρε αιχμαλώτους στην Βαβυλώνα, αφήνοντας πίσω 

μόνο το φτωχότερο μέρος του πληθυσμού και τον Σεδεκία βασιλιά 

τους. Ο Σεδεκίας όμως επαναστάτησε ενάντια στην Βαβυλώνα, με 

αποτέλεσμα μετά από 9 χρόνια ο Ναβουχοδονόσορας να επιστρέψει 

και να ξαναπολιορκήσει την Ιερουσαλήμ. Η πολιορκία κράτησε για δύο 

χρόνια, οι Βαβυλώνιοι υπερίσχυσαν, σκότωσαν τους υιούς του 

Σεδεκία μπροστά στα μάτια του και έπειτα τύφλωσαν και τον ίδιο, 

έκαψαν την πόλη και τον Ναό, διέλυσαν τα πολύτιμα υλικά με τα οποία 

είχε κατασκευαστεί ο Ναός και τα μετέφεραν στην Βαβυλώνα 

(Βασιλέων Δ' 25, 1-17). Μόνο την Κιβωτό της Διαθήκης δεν επέτρεψε 

ο Κύριος να μεταφερθεί στην Βαβυλώνα. Εξαφανίστηκε, και από τότε 

δεν ξαναβρέθηκε ποτέ. 

 
 
 



Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 
•  Σήμερα δεν σώζεται τίποτα από τον άλλοτε περικαλλή αυτό ναό 

και όσα γνωρίζουμε δεν είναι αποτέλεσμα αρχαιολογικών 
ανασκαφών αλλά φιλολογικών μαρτυριών. 

• Ωστόσο η φήμη του ναού έχει διατηρηθεί αναλλοίωτη μέχρι στις 
μέρες μας 
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