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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το ζήτημα της απεικόνισης του Θεού κατέχει πάντοτε μια πολύ ιδιαίτερη θέση στις 

θρησκευτικές και θεολογικές συζητήσεις. Συμβαίνει όμως κατά καιρούς να κυριαρχεί ο φόβος 

απέναντι στις εικόνες με προεκτάσεις που διχάζουν και με ακρότητες που χαρακτηρίζουν 

κάθε εικονομαχική έριδα του χθες και του σήμερα. Στον χώρο των τριών μονοθεϊστικών 

θρησκειών το πρότυπο δίνεται ήδη από τον γενάρχη Αβραάμ, "τον πρώτο μονοθεϊστή". 

Εκείνος, σύμφωνα με μια παράδοση του Μεγάλου Μιδράς στο βιβλίο της Γενέσεως (Genesis 

Rabba) και το Κοράνι, διέλυσε με έναν πέλεκυ τα ψεύτικα είδωλα του πατέρα του. Ο 

εικονοκλασμός του πατριάρχη Αβραάμ κατά των άψυχων ειδώλων, όπως και του Μωυσή κατά 

του χρυσού μόσχου ερμηνεύεται ως  αποτέλεσμα της βαθειάς πεποίθησης ότι ο κύριος και 

δημιουργός του κόσμου βρίσκεται πίσω και πέρα από την δημιουργία, μια πίστη που θίγει την 

σχέση ανάμεσα στον "ἕναν Θεόν" και τις άψυχες, υλικές εικόνες των πλασμάτων της φύσης 

και της φαντασίας. Η έρευνα στις σελίδες που ακολουθούν βασίζεται σε πολλά αρχαιολογικά 

ευρήματα από το ασσυριακό ανάκτορο της Νιμρούδ και τον ναό του Βάαλ στην Παλμύρα της 

Συρίας, αρχαιολογική κληρονομιά που με την βίαιη καταστροφή της μοιράστηκε με τους 

λαούς της περιοχής την χρονιά που πέρασε (2014-2015) την φρίκη του άδικου και απάνθρωπου 

πολέμου. Την ίδια μοίρα είχαν τον Μάρτιο του 2001 τα κολοσσιαία αγάλματα του Βούδα 

στους βράχους του Bamiyan στο Αφγανιστάν. Μόνο που η πρόσφατη καταστροφή των 

εικόνων και των ειδώλων δεν αρκέστηκε στις εκρηκτικές ύλες, αλλά προηγήθηκε ένας 

πέλεκυς κατά των αγαλμάτων θεοτήτων και βασιλέων του Αρχαίας Ανατολής που μοιάζει με 

εκείνον του Αβραάμ. Η ανά χείρας διδακτορική διατριβή δεν πραγματεύεται αποκλειστικά 

την καταστροφή των ειδώλων, αλλά έχει σαν στόχο να μελετήσει τα βιβλικά θεμέλια του 

φαινομένου της απαγόρευσης των ειδώλων στην λατρεία του ενός θεού, ένα φαινόμενο που 

εξαιτίας της απουσίας της λατρευτικής εικόνας θα ονομαστεί ανεικόνιστο.     

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου και κοσμήτορα της Θεολογικής 

Σχολής κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου για την συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που μου 

έδειξε σε ένα τόσο δύσκολο θέμα, στην επιλογή του οποίου διαδραμάτισε ιδιαίτερο ρόλο το 

ξεχωριστό έκθεμα-αντίγραφο ενός φοινικικού θρόνου σφιγγών στο Βιβλικό Μουσείο της 

Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, για το οποίο εργάστηκε τόσο ο ίδιος, όσο και ο αείμνηστος 

καθηγητής Δ. Δόικος. Θερμά ευχαριστώ τους καθηγητές της συμβουλευτικής επιτροπής κ. Δ. 

Καϊμάκη και κ. Ι. Μούρτζιο, καθώς και τους καθηγητές μου κ. Ι. Καραβιδόπουλο, , π. Ι. 

Σκιαδαρέση, κ. Π. Παχή, , κ. S. Schreiner, κ. B. Janowsky, κ. H. Niehr, κ. Μ. Nowak και κ. C. 

Frevel. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον καθηγητή της Βιβλικής Αρχαιολογίας και 
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διευθυντή του Βιβλικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Tübingen  κ. Jens 

Kamlah για την βοήθειά του και τις πολύτιμες υποδείξεις του στην μελέτη της ανεικόνιστης 

λατρείας των φοινικικών ιερών. Ευχαριστίες οφείλω επίσης στους καθηγητές, αρχαιολόγους 

κ. Elen Sader και κ. Α.Tsukimoto και τους καθηγητές Κλασσικής Αρχαιολογίας  κ. H. Lohmann, 

κ. S. Krumeich και την κ. B. Mohrstadt για την βοήθειά τους στην έρευνα της φοινικικής 

διασποράς της Μεσογείου. Tην κ. E. Peskes ευχαριστώ για την βοήθειά της στην κατανόηση 

της θρησκευτικής ιστορίας της προϊσλαμικής αραβικής  χερσονήσου. Η εργασία αυτή θα ήταν 

αδύνατον να έλθει σε πέρας  χωρίς την πολύτιμη συνδρομή του ομότιμου καθηγητή Βιβλικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου του Φριβούργου στην Ελβετία  κ. Othmar Keel, ο οποίος δεν 

αρνήθηκε ποτέ οποιαδήποτε βοήθεια σε θέματα βιβλιογραφίας και κυρίως εικονογραφίας.  

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους φίλους μου π. Αλέξανδρο Καραΐσκο, π. Χρίστο 

Μαλάη, κ. Φαίδωνα Τίκα, κ. Νικόλαο Χασουράκη, κ. Tomo Yamajoshi, κ. Cornelius Vollmer, κ. 

Frank Hulek, κ. Βασιλική Καμπουρέλη και κ. Μανουήλ Γεωργουλάκη για την βοήθειά τους 

στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και  φωτογραφικού υλικού. Για την πολύτιμη βοήθειά τους σε 

εικαστικά θέματα ευχαριστώ τους ζωγράφους κ. Αναστασία Χατζηστεφάνου και κ. Σταύρο 

Τσακίδη. 

 Η πορεία της έρευνας κατέστη δυνατή χάρις την υποστήριξη των σπουδών μου από 

τους γονείς μου, την υποτροφία του Diakonisches Werk της Ευαγγελικής Εκκλησίας της 

Γερμανίας (Πανεπιστήμιο Tübingen, 2004-2007) και την υποτροφία της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος (Πανεπιστήμιο Bochum & Düsseldorf, 2007-2009). 

 Για την αγάπη, την υπομονή και την συμπαράσταση, ευχαριστώ την σύζυγό μου 

Βικτωρία και τους γιούς  μου Θεοφάνη και Νικηφόρο. 

 Η εργασία αυτή ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης αφιερώνεται στον σεβαστό μου 

δάσκαλο, βιβλικό ερευνητή και ερμηνευτή της αγωνίας των μεγάλων προφητών, 

Αρχιμανδρίτη π. Σάββα Δαμασκηνό.  

 

 

 

 

 

 

 

(Οι ΕΙΚΟΝΕΣ δεν παρατίθενται στην ψηφιακή δημοσίευση της διατριβής, εξαιτίας των απαραίτητων 
νόμιμων δικαιωμάτων που τις συνοδεύουν. Η προέλευση τους καταγράφεται στις υποσημειώσεις. 
Εικόνες χωρίς βιβλιογραφική ενημέρωση προέρχονται από τον συγγραφέα) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 1. Το ερευνητικό παράδειγμα 

Η ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ είναι μια περιοχή έρευνας του 

Βιβλικού, Ερμηνευτικού Τομέα που σαφώς βασίζεται και στις μεθόδους  των 

επιστημών της Ιστορίας. Στα σύγχρονα ερευνητικά πλαίσια αυτού του κλάδου 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των αρχαιολογικών ευρημάτων από τις 

ανασκαφές που έχουν λάβει χώρα στην Εγγύς Ανατολή και κυρίως των 

ευρημάτων του ξεχωριστού Τομέα της Βιβλικής Αρχαιολογίας. Στην έρευνα για 

την ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ γίνεται από τους σύγχρονους ερευνητές 

μια διάκριση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές1. Αρχαιολογικά ευρήματα, 

επιγραφές και εικονογραφικό υλικό θεωρούνται πρωτογενείς πηγές, ενώ ως 

δευτερογενείς χαρακτηρίζονται συνήθως τα έως σήμερα παραδεδόμενα κείμενα. 

Στην περίπτωση της βιβλικής έρευνας προέχει το κείμενο της Π.Δ. και της Κ.Δ., 

καθώς και έργα από την εξωβιβλική γραμματεία της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής 

και του ελληνορωμαϊκού κόσμου, στα οποία γίνεται λόγος για την θρησκεία του 

Ισραήλ. Τα προβλήματα της έρευνας είναι πολύ περισσότερα στα ζητήματα που 

αφορούν  την προαιχμαλωσιακή εποχή, για την οποία στην πλειονότητά τους τα 

κείμενα που διασώζει η Π.Δ. και αναφέρονται σε αυτήν την ιστορική περίοδο 

είναι πολύ μεταγενέστερα.  

 Ο αιγυπτιολόγος J. ASSMANN προτείνει μια τριπλή κατηγοριοποίηση 

των πηγών και διακρίνει ανάμεσα στα αρχαιολογικά ευρήματα (Spuren), στις 

εικονογραφικές και επιγραφικές μαρτυρίες που εκφράζουν κάποιο μήνυμα 

(Botschaften) και στην ανάμνηση ή μύθο, όπως  ονομάζει τα διαθέσιμα έργα 

καταγραφής της συλλογικής μνήμης (Mythos - Erinnerung)2. Αν εφαρμοστεί αυτή 

1 Βλ. H. NIEHR: “The Rise of YHWH in Judahite and Israelite Religion”, στο D. EDELMAN: 
The Triumph of Elohim, Kampen 1995, σελ. 47, πρβλ. W. ZWICKEL: „Religionsgeschichte 
Israels. Einführung in den gegenwärtigen Forschungsstand in den deutschsprachigen 
Ländern“, στο  B. Janowski & M. Köchert: Religionsgeschichte Israels. Formale und Materiale 
Aspekte, Gütersloh 1999, σελ. 9-56, πρβλ. O. KEEL: „Warum im Jerusalemer Tempel  kein 
anthropomorphes Kultbild gestanden haben dürfte“,  στο G. Boehm:  Homo pictor (Colloquium 
Rauricum 7), Leipzig 2001, σελ. 244. 
2 Βλ. J. Assmann: Ägypten. Eine Sinngeschichte, München und Wien 1996, σελ. 18-24 & O. 
KEEL: „Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild… ό. π. σελ. 244. πρβλ. J. 
ASSMANN: Das kultutelle Gedächtnis. Schrift Errinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen, München 62007 & του ιδίου: Religion und kulturelles Gedächtnis, München 32007.    
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η τριπλή ταξινόμηση στην βιβλική έρευνα, τότε τα κείμενα της Π.Δ. μοιράζονται 

ανάμεσα στην δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία 

εντάσσονται  κείμενα, στα οποία αποτυπώνονται λόγοι και έργα του παρόντος 

των συγγραφέων κάθε κειμένου και εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους. Ενώ 

στην τρίτη ομάδα ανήκουν κείμενα που γράφτηκαν πολύ αργότερα από την 

εποχή, την ιστορία της οποίας διηγούνται ως ανάμνηση του παρελθόντος. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η επιλογή των κριτηρίων που θα βοηθούσαν στην 

ορθή κατηγοριοποίηση των βιβλικών κειμένων3. Εκτός αυτού, δυσκολίες 

προκύπτουν και στην κατανόηση των αρχαιολογικών ευρημάτων και την 

πειστική εξήγησή τους στα ιστορικά και γεωγραφικά πλαίσια που 

τοποθετούνται4. Και οπωσδήποτε κάθε έρευνα διεξάγεται μέσα σε συγκεκριμένα 

πλαίσια, τα οποία καθορίζονται από την αποδοχή γενικότερων αξιωμάτων που 

χαρακτηρίζουν το λεγόμενο  επιστημονικό παράδειγμα της εποχής5. 

Στις αρχές του 20ου  αιώνα η θεωρία των πηγών άλλαξε σε μεγάλο βαθμό 

τον τρόπο έρευνας των βιβλικών σπουδών, επειδή κλόνισε την μωσαϊκότητα της 

Πεντατέυχου6. Πριν από μισό αιώνα οι ερευνητές της Π.Δ., ενώ προσπαθούσαν 

να κατανοήσουν τις πηγές, την επεξεργασία και γενικότερα την εξέλιξη των 

βιβλικών κειμένων, θεωρούσαν ότι  τουλάχιστον ο Δεκάλογος μπορούσε 

πράγματι να ισχύει ως μια αρχαία παράδοση που ενδεχομένως προέρχεται από 

τον Μωυσή. Με το παράδειγμα αυτό και τον περιορισμό των κειμένων μωσαϊκής 

3 Βλ. O. KEEL: „Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild… ό. π. σελ. 244-
245. 
4 Βλ. O. KEEL: „Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild… ό. π. σελ. 245. 
Όπως αναφέρει ο H. NIEHR (“The Rise of YHWH in Judahite and Israelite Religion… ό. π. 
σελ. 47) είναι αδύνατο να γραφτεί μια ιστορική μελέτη για τον αρχαίο Ισραήλ και Ιούδα 
βασισμένη μόνο σε δευτερογενείς πηγές, δηλ. μόνο στα κείμενα της Π.Δ., αλλά εξίσου 
αδύνατο είναι να ερμηνευτούν οι πρωτογενείς πηγές, δηλαδή οι επιγραφές και τα λοιπά 
αρχαιολογικά ευρήματα χωρίς την Π.Δ. 
5 Ως παράδειγμα στις βιβλικές σπουδές εννοείται εκείνο το μεθοδολογικό πρότυπο που 
έχει τύχει μιας σχετικά γενικής αποδοχής, έτσι ώστε η επιστημονική έρευνα και 
συζήτηση να διεξάγεται  στα πλαίσια που καθιερώθηκαν από αυτό και εξαρτώνται από 
αυτό. Αναμφισβήτητη είναι η σχετική και βραχυπρόθεσμη ισχύς των παραδειγμάτων. 
Για μια κριτική θεώρηση βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Βιβλική ερμηνευτική στη σύγχρονη 
Ευρώπη», στα Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Ο Απόστολος Παύλος και ο Ευρωπαϊκός 
Πολιτισμός”, Βέροια 1997, σελ. 200. 
6 Για την ιστορία του ζητήματος βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 13+1 Βήματα Εισαγωγής στην 
Π. Δ., Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 146-164. 
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προέλευσης σε δέκα μόνο εντολές κυριαρχούσε η ιδέα ότι η ιστορία του αρχαίου 

Ισραήλ έπρεπε να κατανοηθεί ως μια πορεία πτώσης και αποστασίας από τον 

μωσαϊκό νόμο, την οποία προσπαθούσαν να ανακόψουν οι προφήτες ως 

θεματοφύλακες της παράδοσης. Σήμερα στον χώρο της ιστορικοκριτικής 

βιβλικής έρευνας έχει αλλάξει το παράδειγμα προσέγγισης των βιβλικών 

εντολών και ο Δεκάλογος εξετάζεται πλέον όχι ως ο πυρήνας, γύρω από τον 

οποίο καταγράφηκαν τα βιβλία της Π.Δ., αλλά ως η κατακλείδα της ιστορικής 

πορείας της θρησκείας του αρχαίου Ισραήλ. Και στόχος μιας  ιστορικής, βιβλικής 

έρευνας είναι να ανιχνεύσει  την εξέλιξή αυτή στο φάσμα των χιλίων ετών που 

έλαβε χώρα η καταγραφή των βιβλικών κειμένων. Το πρόβλημα μιας μελέτης 

για την βιβλική απαγόρευση των ειδώλων και το ανεικόνιστο στην λατρεία του 

Γιαχβέ είναι ακριβώς ο διχασμός που δημιουργείται από το παράδειγμα που από 

τη μια δέχεται το ανεικόνιστο ως αρχαία παράδοση, ενώ από την άλλη κατανοεί 

την αποστροφή και την απαγόρευση των ειδώλων σαν αποτέλεσμα 

μεταγενέστερης επεξεργασίας και καταγραφής7.   

Τα τελευταία χρόνια στην βιβλική έρευνα εμφανίζονται δυο μοντέλα 

κατανόησης και ιστορικής εξήγησης της απαγόρευσης των ειδώλων και της 

ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ. Στο πρώτο γίνεται αποδεκτό το φαινόμενο 

της ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ ήδη από την εμφάνιση του Ισραήλ και 

επίσης αναγνωρίζεται μια αποστροφή προς τα είδωλα ήδη στα πρώιμα βιβλικά 

χρόνια. Το δεύτερο ονομάζεται μοντέλο δυο περιόδων (Zwei-Phasen Modell)8, τις 

οποίες διαχωρίζει ο καταλυτικός παράγοντας της καταστροφής του ναού του 

Σολομώντα και της κατάκτησης της Ιερουσαλήμ καθώς και η περιόδος που θα 

ακολουθήσει, η εποχή της λεγόμενης  βαβυλώνιας αιχμαλωσίας. Σύμφωνα με 

αυτό κατά την αιχμαλωσία ξεκινά μια νέα εποχή, στην οποία η απαγόρευση των 

ειδώλων και η απουσία τους από την λατρεία του θεού των Ιουδαίων δεν 

7 Βλ. T. METTINGER, „JHWH-Statue oder Anikonismus im ersten Tempel? Gespräch mit 
meiner Gegnern“, στο ZAW 117 (2005), σελ. 485. 
8  F-L. HOSSFELD: „Das Werden des alttestamentlichen Bilderverbotes im Kontext von 
Archäologie, Rechtsentwicklung und Prophetie“, στο B. Janowski & Ν. Zchomelidse: Die 
Sichtbarkeit des Unsichtbaren , Zur Korrelation von Text und Bild im Wirkungskreis der Bibel 
(Tübinger Symposium), Stuttgart 2003,σελ. 12. 
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αμφισβητείται σχεδόν από κανέναν ερευνητή9. Δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο για 

την προαιχμαλωσιακή περίοδο της ιστορίας του Ισραήλ, από τις απαρχές δηλαδή 

της λατρείας του βιβλικού θεού έως την ημέρα της πυρπόλησης του ναού το 587-

586 π.Χ. Επομένως, είτε ο Ισραήλ την περίοδο αυτή του πρώτου ναού 

κατασκεύαζε είδωλα που είχαν κεντρική θέση στη λατρευτική του ζωή, είτε είχε 

ήδη την εποχή αυτή αναπτύξει μια σχετική αποστασιοποίηση από τα είδωλα 

προφανώς επιμένοντας σε παραδοσιακές λατρευτικές μορφές που δεν 

απαιτούσαν μια ανθρωπόμορφη ή θηριόμορφη απεικόνιση του θείου. Με την 

αποδοχή της υπόθεσης των δυο περιόδων εμφανίζεται μια τομή στην ιστορία της 

θρησκείας του αρχαίου Ισραήλ, εφόσον η απαγόρευση των ειδώλων εμφανίζεται 

ως κάτι εντελώς νέο, χωρίς ιστορική συνέχεια, άσχετη με το παρελθόν. Ενώ με 

την άλλη θεώρηση εντοπίζονται οι ρίζες του ανεικονίστου της λατρείας του 

βιβλικού θεού στην προαιχμαλωσιακή περίοδο και κατανοείται η 

μεταιχμαλωσιακή απαγόρευση των ειδώλων ως μια συνέχεια με το παρελθόν. 

Έτσι μπορεί να το φαινόμενο να κατανοηθεί ως μια εξέλιξη (Evolution), ενώ 

αντίθετα στο μοντέλο των δυο φάσεων ως  επανάσταση (Revolution)10.  

   

2.  Το ζήτημα του ορισμού.  

 α.  Το ανεικόνιστο. 

Με τον όρο ανεικόνιστο ή ανεικόνιστη λατρεία (γερμ. Anikonismus, αγγλ. 

aniconism, γαλ. aniconisme)11 φαίνεται ότι γίνεται κατανοητή η λατρεία μιας 

9 Εξαίρεση αποτελεί η πρόταση του B. DIEBNER ("Anmerkungen zum sogenannten 
Bilderverbot in der Torah", στο Dielheimer Blätter zum Alten Testament 7. 1992, σελ. 46-57), ο 
οποίος έχει προτείνει την ύπαρξη ενός αγάλματος στο Άγιο των Αγίων του 
ιεροσολυμητικού ναού έως και την μακκαβαϊκή επανάσταση. βλ. O. KEEL: „Warum im 
Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild… ό. π. σελ.  260 σημ. 54. Όμως, η πρότασή 
του δεν συζητήθηκε και δεν αποσχόλησε την  έρευνα των τελευταίων ετών, αλλά και ο 
ίδιος δεν έχει δημοσιεύσει από το 1992 κάτι σχετικό με το θέμα.  
10  F-L. HOSSFELD: „Das Werden des alttestamentlichen Bilderverbotes…ό. π. σελ. 12-13, και 
M. KÖCKERT: Die Entstehung des Bilderverbots, “, στο B.Groneberg & H. Spieckermann: Die 
Welt der Götterbilder (BZAW 376)  Berlin 2007, σελ. 274. 
11 T. METTINGER: “A Conversation with My Critics: Image or Aniconism in the First 
Tempel?”, στο,   Yairah Amit, Ehud Ben Zvi, Israel Finkelstein and Oded Lipschits: Essays on 
Ancient Israel in Its Near Eastern Context , A Tribute to Nadav Na ̉aman εκδ., Winona Lake 2006, 
σελ. 275. Στην παρούσα έρευνα προτιμήθηκε ο όρος "ανεικόνιστο", όχι μόνο επειδή 
περιγράφει το φαινόμενο χωρίς την κατάληξη της γενίκευσης (-ισμός), όπως συμβαίνει 
σε άλλες ευρωπαϊκές γλωσσες, αλλά κυρίως επειδή ως ουσιαστικοποιημένο επίθετο  έχει 
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θεότητας, από την οποία απουσιάζουν λατρευτικές εικόνες ή γενικά 

απεικονίσεις του θείου που θα μπορούσαν να λειτουργούν ως τα κεντρικά 

λατρευτικά αντικείμενα ενός ιερού12. Στους αρχαίους συγγραφείς εμφανίζεται ο 

όρος ως επιθετικός προσδιορισμός, αλλά και ως ουσιαστικοποιημένο επίθετο. Με 

την δεύτερη μορφή συναντάται στον Κλήμη από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος 

σχολιάζει τον πύρινο στύλο που συνόδευε τους Ισραηλίτες την νύχτα κατά την 

έξοδό τους από την Αίγυπτο (Εξ. 13,21)13. Στην προσπάθειά του να παραθέσει 

παρόμοια συμβάντα από τον ελληνικό χώρο αναφέρεται στους λατρευτικούς 

λίθινους στύλους που λειτουργούσαν ως το επίκεντρο της λατρείας, ακριβώς, 

όπως τα λατρευτικά αγάλματα των θεών. Στην ελληνική γλώσσα φαίνεται οτι ο 

όρος χαρακτηρίζει συνήθως την μη ανθρωπόμορφη και την μη ζωόμορφη όψη 

ενός αντικειμένου για τη λατρεία των θεών, όπως είναι μια λίθινη στήλη ή ένας 

αργός λίθος, ίσως ακόμα και ένα ξύλινο αντικείμενο14. Παρόμοια φαίνεται ότι 

είναι μια δεύτερη σημασία του επιθέτου "ἀνείκαστος,η,ον"15 που κυριαρχεί στην 

χριστιανική, θεολογική γραμματεία και εμφανίζεται και στον περίφημο 

πανυγηρικό λόγο του Δίωνος Χρυσοστόμου στην Ολυμπία16. Ο όρος εκφράζει 

μια παρουσία  δεκαοχτώ αιώνων στην ελληνική γραμματεία και η παράδοση αυτή θα 
έπρεπε να γίνει σεβαστή. Για τη σημασία του βλ. το λήμμα «ἀνείκόνιστον» στο H. 
LIDDELL & R. SCOTT: A Greek-English Lexicon, Oxford  91996, σελ. 130. 
12 βλ. τον ορισμό του B. GLADIGOW: "Anikonische Kulte", στο Handbuch 
Religionswissenschaftliche Grundbegriffe Bd. I., Stuttgart 1988, σελ. 472-473. 
13   ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ Στρωματείς, 1.24.163-164: «σημαίνει δὲ ὁ στῦλος τὸ 
ἀνεικόνιστον τοῦ θεοῦ͵ ὁ δὲ πεφωτισμένος στῦλος πρὸς τῷ τὸ ἀνεικόνιστον σημαίνειν δηλοῖ 
τὸ ἑστὸς καὶ μόνιμον τοῦ θεοῦ καὶ τὸ ἄτρεπτον αὐτοῦ φῶς καὶ ἀσχημάτιστον. πρὶν γοῦν 
ἀκριβωθῆναι τὰς τῶν ἀγαλμάτων σχέσεις κίονας ἱστάντες οἱ παλαιοὶ ἔσεβον τούτους ὡς 
ἀφιδρύματα τοῦ θεοῦ. γράφει γοῦν ὁ τὴν Φορωνίδα ποιήσας· Καλλιθόη κλειδοῦχος 
Ὀλυμπιάδος βασιλείης͵ ῞Ηρης Ἀργείης͵ ἣ στέμμασι καὶ θυσάνοισι πρώτη ἐκόσμησεν περὶ 
κίονα μακρὸν ἀνάσσης. ἀλλὰ καὶ ὁ τὴν Εὐρωπίαν ποιήσας ἱστορεῖ τὸ ἐν Δελφοῖς ἄγαλμα 
Ἀπόλλωνος κίονα εἶναι διὰ τῶνδε· ὄφρα θεῷ δεκάτην ἀκροθίνιά τε κρεμάσαιμεν σταθμῶν 
ἐκ ζαθέων καὶ κίονος ὑψηλοῖο». 
14 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Παρεκβολαι εις την Ομηρου Ιλιαδα  4.742: «αὐτοὶ δέ 
φασι ὅτι οὐ μόνον ἀγάλματα ἦσαν τοῖς τύμβοις ἐφιστάμενα͵ ἀλλὰ καὶ ἁπλῶς ξύλα͵ ὡς 
ἐνταῦθα φαίνεται͵ καὶ λίθοι ἀνεικόνιστοι. διὸ καὶ ὁ ἐν Ὀδυσσείᾳ Ἐλπήνωρ εὐῆρες ἐρετμὸν 
ἐθέλει στῆναι ἄνω τοῦ κατ΄ αὐτὸν τύμβου».  
15 βλ. Το λήμμα «ἀνείκαστον» στο H. LIDDELL & R. SCOTT: A Greek-English Lexicon, Oxford  
91996, σελ. 130. 
16 ΔΙΩΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Ολυμπιακός 12,59: "νοῦν γὰρ καὶ φρόνησιν αὐτὴν μὲν καθ΄ 
αὑτὴν οὔτε τις πλάστης οὔτε τις γραφεὺς εἰκάσαι δυνατὸς ἔσται· ἀθέατοι γὰρ τῶν 
τοιούτων καὶ ἀνιστόρητοι παντελῶς πάντες. τὸ δὲ ἐν ᾧ τοῦτο γιγνόμενόν ἐστιν οὐχ 
ὑπονοοῦντες͵ ἀλλ΄ εἰδότες͵ ἐπ΄ αὐτὸ καταφεύγομεν͵ ἀνθρώπινον σῶμα ὡς ἀγγεῖον 
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θεωρητικά το αδύνατο της απεικόνισης του θείου. Στην παρούσα εργασία 

προτιμήθηκε ο όρος "ἀνεικόνιστο", επειδή σχηματίζεται με την λέξη εικόνα. Ο 

όρος εικόνα (εβρ. צלם)   δύναται να σημαίνει λατρευτικό είδωλο, μια σημασία, η 

οποία δεν μπορεί να περιορίζεται στην δυνατότητα, αλλά περιγράφει ένα 

φαινόμενο ως πραγματικότητα και αποδίδει συγκεκριμένα λατρευτικά 

αντικείμενα σε λατρευτικούς χώρους. 

Σύμφωνα με τον T. METTINGER το κεντρικό, λατρευτικό αντικείμενο 

ενός ιερού σε μια λατρεία που χαρακτηρίζεται ανεικόνιστη είναι συνήθως, είτε 

ένα μη ανθρωπόμορφο ή ζωόμορφο λατρευτικό αντικείμενο, συνήθως λίθινο17, 

όπως ο στύλος του Δία στην Ολυμπία, είτε απλά και μόνο ένας κενός χώρος, 

όπως περιγράφει ο Φλάβιος Ιώσηπος και ο ραβινικός Ιουδαϊσμός (Μισνά Yoma 

5,2) το εντελώς κενό Άγιο των Αγίων του μεταιχμαλωσιακού ναού των 

Ιεροσολύμων. Σύμφωνα με την σύγχρονη θεώρηση της ποικιλίας των 

εικονογραφικών φαινοτύπων των θεών του Αρχαίας Ανατολής πέρα από την 

ανθρωπόμορφη και την ζωόμορφη επιλογή είναι απαραίτητο να 

συνυπολογιστούν και άλλες δυνατότητες, όπως η φυτική στην περίπτωση ενός 

ιερού, λατρευτικού δέντρου, καθώς και η χρήση ενός συμβόλου, όπως για 

παράδειγμα τα σύμβολα των ουρανίων σωμάτων ή φαινομένων, καθώς και το 

έμβλημα κάθε θεότητας. Οι περιπτώσεις αυτές κατά κύριο λόγο συμβολικής 

απεικόνισης και λατρείας αναγνωρίζονται στην έρευνα και ως ένα στάδιο 

συνειδητής αποφυγής της ανθρωπομορφικής απόδοσης των θεών και αποτελούν 

τεκμήρια μιας τάσης προς μια ανεικόνιστη λατρεία18. Στην  συστηματική 

φρονήσεως καὶ λόγου θεῷ προσάπτοντες͵ ἐνδείᾳ καὶ ἀπορίᾳ παραδείγματος τῷ φανερῷ τε 
καὶ εἰκαστῷ τὸ ἀνείκαστον καὶ ἀφανὲς ἐνδείκνυσθαι ζητοῦντες͵ συμβόλου δυνάμει 
χρώμενοι͵ κρεῖττον ἤ φασι τῶν βαρβάρων τινὰς ζῴοις τὸ θεῖον ἀφομοιοῦν  κατὰ σμικρὰς καὶ 
ἀτόπους ἀφορμάς". 
17 Στην έρευνά του αφήνει εκτός τις λεγόμενες φυσιομορφικές απεικονίσεις του θείου 
(physiomorphic), την ισχύ δηλαδή ενός φυσικού μεγέθους, δέντρου, όρους κ.α. ως 
λατρευτικού κέντρου της λατρείας μιας θεότητας, επειδή το υλικό της έρευνάς του δεν 
έχει τέτοια παραδείγματα. Βλ. T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism in Its 
Ancient Near Eastern Context, Stockholm 1995, σελ. 19 σημ. 24. 
18 Αυτή την τάση αναγνωρίζει σε λατρείες της Αρχαίας Ανατολής στο έργο του ο T. 
METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, 
Stockholm 1995. Ενώ στο φαινόμενο αυτό διαβλέπει την γενεσιουργό αιτία της βιβλικής 
απαγόρευσης των ειδώλων η T. ORNAN ("Idols and Symbols. Divine Representation in first 
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κατηγοριοποίηση του T. METTINGER (1995)19 προτείνεται μια βασική διάκριση 

ανάμεσα στην χρήση ενός ανεικόνιστου υλικού συμβόλου (material aniconism / 

υλικό ανεικόνιστο) και στην απουσία ενός τέτοιου από έναν ιερό χώρο, όπως 

είναι μια λατρευτική κόγχη ή το άδυτο ενός ιερού, ένα θρανίο ή ένας θρόνος, 

χώροι, στους οποίους ίσως θα έπρεπε να βρίσκεται, είτε ένα άγαλμα, είτε ένα 

σύμβολο. Αυτή η απουσία δεν στερεί τον χώρο από την ιερότητά του, αν και 

πρόκειται για έναν κενό, ιερό χώρο (empty space aniconism / ανεικόνιστο του κενού 

χώρου). Η διάκριση ανάμεσα στα δυο αυτά είδη ανεικόνιστης λατρείας έχει γίνει 

αποδεκτή από πολλούς σύγχρονους βιβλικούς ερευνητές που θέλουν να 

εξηγήσουν την λατρεία, όχι μόνο στον μεταιχμαλωσιακό ναό των Ιεροσολύμων, 

αλλά και στον προαιχμαλωσιακό ναό με την κιβωτό της Διαθήκης και τα ξύλινα, 

φτερωτά χερουβίμ.   

Πέρα από την συστηματική διάκριση του φαινομένου με βάση το 

κεντρικό, λατρευτικό αντικείμενο ενός ιερού ο ερευνητής  χρησιμοποιώντας από 

την έρευνα της Κ.Δ. την διάκριση  ανάμεσα σε μια εκ των πραγμάτων ζώσα 

παράδοση (de facto tradition) και σε μια παράδοση που προγραμματισμένα και 

σκόπιμα έχει θεσπιστεί (programmatic tradition)20, προέβη σε μια περαιτέρω 

διάκριση ανάμεσα στο εκ των πραγμάτων ανεικόνιστο (de facto aniconism )  και το 

προγραμματισμένο ανεικόνιστο  (programmatic aniconism)21. Η διάκριση αυτή  

βασίζεται στη γενικότερη στάση μιας λατρείας απέναντι στις ανθρωπόμορφες ή 

ζωόμορφες απεικονίσεις και δημιουργεί επιπλέον τα θεωρητικά πλαίσια, στα 

οποία μπορούν να ενταχθούν φαινόμενα, όπως η ανοχή ή ο φόβος απέναντι στις 

απεικονίσεις των θεών (Iconophobia), η βίαιη αντίδραση και η καταστροφή 

Millenium mesopotamian Art and its Bearing on the Second Commandment", στο Tel Aviv 31 
(2004), σελ. 90-120). 
19 T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, 
Stockholm 1995, σελ. 19. 
20 Αυτή η διάκριση των παραδόσεων που βρίσκει εφαρμογή σε πολλά θέματα, όπως για 
παράδειγμα την αργία του Σαββάτου, η οποία από μια εκ των πραγμάτων συνήθεια 
εξελίχθηκε σε μια προγραμματισμένη εντολή που καθιστά ένα θεσμό υποχρεωτικό,  
οφείλεται στον καινοδιαθηκολόγο B. Gerhardsson και στο έργο του The Gospel Tradition 
(ConBNT 15), Lund 1986.  βλ. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism… ό. π. σελ. 
18. 
21 T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism… ό. π. σελ. 19-20 και του ιδίου: “A 
Conversation with My Critics: Image or Aniconism… ό. π. σελ. 275 
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τέτοιων απεικονίσεων (Iconoclasm), καθώς και οι απαγορεύσεις των ειδώλων 

(Bilderverbot) κ.α., όπως στον ακόλουθο πίνακα.  

de facto aniconism programmatic aniconism 

indifference to icons repudiation of images 

mere absence of images iconophobia 

tolerant aniconism iconoclasm 

 Η παραπάνω διακρίση στο έργο του T. METTINGER επέδρασε όχι 

μόνο στο χώρο των βιβλικών σπουδών22, αλλά γενικότερα στην ιστορική έρευνα 

των θρησκειών, όπως για παράδειγμα στην έρευνα της περσικής θρησκείας23. 

Ενώ νεώτερες έρευνες στις  περσικές και  τις ναβαταϊκές και αραβικές εκφάνσεις 

του φαινομένου έδωσαν περαιτέρω κατηγορίες πέρα από το ανεικόνιστο της 

ύλης και το ανεικόνιστο του κενού χώρου. Πρόκειται για το ανεικόνιστο της 

φύσης, όπου στοιχεία της φύσης διεκδικούν τον ρόλο του κεντρικού λατρευτικού 

συμβόλου μιας λατρείας (elemental aniconism) και το ανεικόνιστο μιας μεικτής 

μορφής, όπου το ανεικόνιστο, λατρευτικό  σύμβολο συγκεντρώνει συνήθως με 

γεωμεντρικά σχήματα ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά (semi - aniconism)24. 

Στην πρόσφατη έρευνα του ζητήματος για την ανεικόνιστη λατρεία του 

προαιχμαλωσιακού  Ισραήλ και Ιούδα η παραπάνω θεωρία του T. METTINGER 

δέχτηκε κριτική από τον C. UELINGER, αλλά και άλλους υποστηριχτές της ιδέας 

ότι η λατρεία της Ιερουσαλήμ είχε στο επίκεντρο ένα άγαλμα του Γιαχβέ25. 

Βασική αρχή του C. UELINGER είναι η ιδέα ότι ακόμα και όταν το κεντρικό, 

λατρευτικό αντικείμενο ενός ιερού είναι ένα ιερός λίθος, δηλαδή μια απλή στήλη 

που γίνεται ο αποδέκτης της λατρείας για λογαριασμό της θεότητας δεν 

22 Το σχήμα του γίνεται αποδεκτό από πολλούς βιβλικούς ερευνητές, όπως ο Ο. ΚAISER: 
„Der eine Gott und die Götter“, στο R. Kratz, T.Krüger, K.Schmid: Schriftauslegung in der 
Schrift, Berlin 2000, σελ. 334-352, κυρίως σελ. 336-337.  
23 M. SHENKAR: „Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran and Central Asia“ στο 
Bulletin of the Asian Institute NS Vol. 28. (2008), σελ. 239. 242-244. 
24 Βλ. M. GAIFMAN: “The aniconic image of the Roman Near East” στο T. Kaizer: The Variety 
of the Local Religious Life in the Near East, Leiden 2008, σελ. 60-63 και Μ . SHENKAR: 
„Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran… ό. π.  σελ. 239. 
25 C. UELINGER: “Israelite Aniconism in Context“,  στο BIBLICA Vol. 77 (1996), σελ. 540-549  
κυρίως οι σελ. 543-545 και H. NIEHR: „In Search of YHWH’S cult Statue… ό. π. σελ. 79. 

8 
 

                                                             



σημαίνει  ότι πρόκειται για μια ανεικόνιστη λατρεία26. Και αυτό επειδή θεωρείται 

εύκολη η μετάβαση από τον ιερό λίθο στα ανθρωπόμορφα ή ζωόμορφα 

λατρευτικά αγάλματα, αφού σύμφωνα με την άποψη αυτή και οι δυο μορφές 

λατρείας παρουσιάζουν θεολογικά και τελετουργικά ακριβώς τα ίδια 

χαρακτηριστικά. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, απορρίπτεται από το 

φαινόμενο ανεικόνιστη λατρεία η κατηγορία υλικό ανεικόνιστο (material 

aniconism), ενώ προφανώς περιορίζεται το φαινόμενο μόνο στην περίπτωση του 

κενού, ιερού χώρου (empty space aniconism)27. Μια τέτοια απόρριψη του υλικού 

ανεικονίστου από την γενική κατηγορία ανεικόνιστο κρίνεται άστοχη, επειδή 

αγνοεί παντελώς την ιστορία του όρου και κυρίως την χρήση και την σημασία 

του κατά την ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα. Στη συνέχεια της εργασίας με τον όρο 

αυτό προσδιορίζονται μορφές λατρείας που ανταποκρίνονται στην διττή 

κατηγοριοποίηση, σύμφωνα με τον T. METTINGER, όχι μόνο του κενού χώρου, 

αλλά και του υλικού ανεικονίστου. Το δεύτερο φαινόμενο εκπροσωπούν στις 

βιβλικές σπουδές οι λίθινες, λατρευτικές στήλες, οι ματσεβώθ.  

Το ανεικόνιστο ως φαινόμενο προσδιορίζεται στη σύγχρονη έρευνα των 

θρησκειών της Αρχαίας Ανατολής ως μια ξεχωριστή κατηγορία από τους πέντε 

φαινότυπους απόδοσης του θείου28. Πρόκειται για συγκεκριμένες κατηγορίες 

απεικόνισης των θείων όντων, όπως  α) η ανθρωπόμορφη απεικόνιση, β) η 

ζωόμορφη, γ) η συμβολική απεικόνιση, δ) η φυτική και τέλος ε) το φαινόμενο του  

ανεικονίστου. Βέβαια το ανεικόνιστο σε μια λατρεία προσδιορίζει την περίπτωση 

εκείνη, στην οποία το κεντρικό, λατρευτικό αντικείμενο ενός ιερού που 

λειτουργεί ως ο άμεσος αποδέκτης της λατρείας δεν ανήκει στις υπόλοιπες 

κατηγορίες απεικόνισης του θείου. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διάκριση αυτή 

26 Στην ουσία χαρακτηρίζονται ως είδωλα κάθε είδους υλικά σύμβολα των θεών, 
συγκεκριμένα: “anthropomorphe, theriomorphe  Repräsentationen oder gegenständliche Symbole”. 
Βλ. Τους ορισμούς στα λήμματα του J. RENGER: „Kultbild. A. Philologisch“στο RLA Bd. 6, 
σελ. 307-314, και του Chr. UEULINGER: “Götterbild”, στο  Neues Bibellexikon Bd. I., σελ. 871-
892. Για μια κριτική των θέσεων, αλλά και την συνειδητή διαφοροποίηση από αυτούς 
τους ορισμούς βλ. T. METTINGER: No Graven Image... ό. π. σελ. 27. 
27 βλ. T. METTINGER: No Graven Image?... ό. π. σελ. 27. 
28 Για τους φαινοτύπους βλ.  A. BERLEJUNG: „Die Reduktion Komplexität. Das theologische 
Profil einer Gottheit und seine Umsetzung in der Profil einer Gottheit und seine Umsetzung 
in der Ikonographie am Beispiel des Gottes Aššur im Assyrien des 1. Jt. V. Chr.“ Στο B. 
Groneberg & H. Spieckermann, Die Welt der Götterbilder (BZAW 376) Berlin 2007, σελ. 9- 56.  
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ανάμεσα στο εικονιστό και το ανεικόνιστο αφορά εκ των πραγμάτων λατρευτικά 

σύμβολα και λατρευτικούς χώρους, ενώ η θεότητα, ακόμη και αν πρόκειται για 

ένα ανεικόνιστο σύμβολο, γίνεται αντιληπτή από τους πιστούς 

ανθρωπομορφικά29. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες 

εμφανίζεται πλούσια ανθρωπόμορφη εικονογραφία σε ευρήματα που μπορούν 

να ερμηνευτούν ως αφιερώματα στην θεότητα, ενώ το κεντρικό λατρευτικό 

σύμβολο παραμένει για αιώνες ανεικόνιστο, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με 

τον λατρευτικό κωνικό λίθο της Αφροδίτης στο ιερό της στην Παλαίπαφο της 

Κύπρου (εικ. 247).  

 

β. Είδωλα, αγάλματα, εικόνες. 

Με τον όρο είδωλο ή πιο σωστά λατρευτικό είδωλο γίνεται συνήθως 

κατανοητή η ορατή, υλική απεικόνιση μιας θεότητας, η οποία συγκεντρώνει τις 

λατρευτικές τελετουργίες που διαξάγονται στο ιερό προς τιμήν της θεότητας που 

απεικονίζεται και όπως φαίνεται μέσω του ειδώλου εκπροσωπείται30. Στο 

βιβλικό, εβραϊκό κείμενο εμφανίζονται πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους όροι 

για να αποδώσουν αυτό που επικράτησε να λέγεται λατρευτικό είδωλο. Και 

ακριβώς η λατρεία είναι ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης των 

λατρευτικών αγαλμάτων ή λατρευτικών ειδώλων από τα αγάλματα των 

βασιλέων ή εκείνα που παίρνουν θέση στα αρχαία ιερά ως αφιερώματα31. Ο 

ελληνικός όρος είδωλο, όπως και η πλειονότητα των βιβλικών λέξεων για τα 

λατρευτικά αγάλματα έχει εδώ και αιώνες έντονη πολεμική σημασία, κάτι που 

οφείλεται στο κήρυγμα των βιβλικών προφητών και συγγραφέων. Ο όρος που 

αποδίδει στις σημιτικές γλώσσες ένα λατρευτικό αντικείμενο που είχε θέση στα 

άδυτα των ναών των πόλεων της Αρχαίας Ανατολής είναι η ακκαδική λέξη 

29 R. HENDEL: „Aniconism and Anthropomorphism in Ancient Israel“, στο Karel Van Der 
Toorn: The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and 
the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 206-212 και T. METTINGER: “A Conversation with 
My Critics: Image or Aniconism… ό. π. σελ. 275 
30 βλ. τον ορισμό του B. GLADIGOW: "Kultbild", στο Handbuch Religionswissenschaftliche 
Grundbegriffe Bd. ΙΙI., Stuttgart 1988, σελ. 9-14. 
31 βλ. M. DICK & C. WALKER: The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia, The 
Mesopotamian Mῑs Pî Ritual, (Transliteration, Translation, and Commentary, The Neo-assyrian 
Text Corpus Projekt), Helsinki 2001, σελ. 5. 
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ṣalmu, η οποία αντιστοιχεί στον εβραϊκό όρο צלם και δύναται να μεταφραστεί στα 

ελληνικά ως "εἰκών". Και ακριβώς η κατανόηση αυτής της λέξης είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετασθεί και ο όρος αν-εικόν-ιστο από την 

βιβλική έρευνα.   

Στην ελληνική γλώσσα με τον όρο "εικόνα" γίνονται πολύ διαφορετικοί  

συνειρμοί, προφανώς εξαιτίας της επίδρασης της πλατωνικής σκέψης που 

περιορίζει τον όρο στα πλαίσια της διαφοράς που διαμορφώνουν οι έννοιες 

πρωτότυπο και αντίγραφο, ομοιότητα και μίμηση32. Βέβαια η πλατωνική σκέψη 

απομύθευσε ουσιαστικά τις εικόνες του αρχαίου κόσμου και τους έδωσε τέτοιο 

χαρακτήρα, ώστε να γίνονται κατανοητές σαν απλά φαίνεσθαι και άψυχα 

αντικείμενα. Δεν αποκλείεται στην αντίληψη αυτή να οφείλεται και η τάση που 

κυριάρχησε στην Μετάφραση των Ο' και στην πλειονότητά τους οι σχετικοί 

εβραϊκοί όροι αποδόθηκαν με τον ελληνικό όρο "εἴδωλον"33. Ο όρος αυτός είναι 

επιπλέον βεβαρυμένος όχι μόνο από την βιβλική πολεμική, αλλά και από τα 

κείμενα του ελληνιστικού Ιουδαϊσμού, καθώς και την χριστιανική πολεμική των 

απολογητών και των πατέρων της Εκκλησίας. 

Όπως οι απολογητές των λατρευτικών αγαλμάτων των θεών κατά την 

Ύστερη Αρχαιότητα χρησιμοποίησαν την φιλοσοφία της εποχής τους για να 

ορίσουν και να εξηγήσουν τον ρόλο των λατρευτικών ειδώλων στην λατρεία, 

αλλά και την σχέση των υλικών αυτών αντικειμένων με τους θεούς, έτσι και οι 

σύγχρονοι ερευνητές ζητούν την συνδρομή της σύγχρονης Φιλοσοφίας των 

Συμβόλων και της Σημειωτικής, ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος των 

λατρευτικών ειδώλων-αγαλμάτων στην λατρεία και η σχέση τους με τους 

32 Συχνά ερευνητές της Π.Δ. φαίνεται ότι κατανοούν τον βιβλικό όρο εικόνα και ομοίωμα 
ακριβώς στα πλαίσια της πλατωνικής φιλοσοφίας. Τα πλαίσια αυτά είναι άγνωστα στην 
βιβλική σκέψη, τουλάχιστον της Πεντατεύχου. βλ. F. HARTENSTEIN: „Die 
unvergleichliche «Gestalt» JHWHs. Israels Geschichte mit den Bildern im Licht von 
Deuteronomium 4,1-40“, στο  B. Janowski & N. Zchomelidse: Die Sichtbarkeit des Unsichtbaren. 
Zur Korrelation von Text und Bild im Wirkungskreis der Bibel (Tübinger Symposium), Stuttgart 
2003, σελ. 51-52. 
33 Βλ. Το λήμμα «εἴδωλoν» στο H. LIDDELL & R. SCOTT: A Greek-English Lexicon, Oxford  
91996, σελ. 483. Σαφώς για οποιοδήποτε συμπέρασμα απαιτείται έρευνα του 
αλεξανδρινού Ιουδαϊσμού και του περιβάλλοντός του.  

11 
 

                                                             



θεούς34. Στο ζήτημα της σημασίας τους έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί και έχουν 

προταθεί αναλογίες για τον ρόλο των λατρευτικών ειδώλων ακόμη και με την 

χριστιανική Ευχαριστία, με τον άρτο και τον οίνο ως πραγματικό σώμα και αίμα 

του Ιησού Χριστού35. Κατά ανάλογο τρόπο και ένα υλικό, λατρευτικό άγαλμα 

ερμηνεύεται, όπως σημειώνει ο J.-P. VERNANT36 ως το επί γης σώμα των θεών, 

ως το κατεξοχήν αναγκαίο για να επιτευχθεί η επικοινωνία θεών και ανθρώπων, 

η λατρεία. Η ερμηνεία αυτη που θέλει την θεότητα ως την ψυχή και το 

λατρευτικό είδωλο ως το επί γης σώμα της συναντάται όχι μόνο στη θεολογία 

των ειδωλων της Αρχαίας Ανατολής, όπως τονίζουν η A. BERLEJUNG, και οι M. 

DICK και  C. WALKER37,  αλλά και στην νεοπλατωνική, απολογητική θεμελίωση 

του ρόλου των λατρευτικών αγαλμάτων του αυτοκράτορα ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ, καθώς 

και στον ολυμπιακό λόγο του ΔΙΩΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ο οποίος κάνει λόγο 

για τα δοχεία των θεών. Σαφές είναι ότι στα παραπάνω πλαίσια  η εικόνα (das 

Bild) δεν γίνεται κατανοητή ως το αντίγραφο που απλά ομοιάζει σε ένα 

πρωτότυπο, αλλά ως το μέγεθος εκείνο που εξασφαλίζει μια οντολογική 

επικοινωνία ανάμεσα σε αυτό και το πρωτότυπο38.  

Στην παρούσα μελέτη θεωρήθηκε απαραίτητη  η κατανόηση του ρόλου 

των λατρευτικών αγαλμάτων των θεοτήτων στους λαούς της Αρχαίας Ανατολής 

μέσα από τις γραπτές πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα, καθώς και η 

αναζήτηση του φαινομένου της ανεικόνιστης λατρείας που θα μπορούσε να 

συγκριθεί με το ανεικόνιστο της βιβλικής παράδοσης. Για τον λόγο αυτό το θέμα 

είδωλα και ανεικόνιστο στο περιβάλλον του αρχαίου Ισραήλ με βάση τα 

34 Ο T. METTINGER (No Graven Image ... ό. π. σελ. 20-23) χρησιμοποιεί τον C. S. Peirce και η 
A. BERLEJUNG (Die Theologie... ό. π. σελ. 6-11) ακολουθεί τον Gadamer. βλ. M. DICK & C. 
WALKER: The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia...ό. π. σελ. 6 σημ. 9. 
35 βλ. M. DICK & C. WALKER: The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia...ό. π. 
σελ. 7, M. DICK :“The Mesopotamian Cult Statue: A Sacramental Encounter with Divinity”, 
στο N. Walls: Cult Image and Divine Representation in the Ancient Near East, Boston 2005, σελ. 
43-68. 
36 F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs... ό. π. σελ. 53-54 σημ. 19. 
37 βλ. M. DICK & C. WALKER: The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia...ό. π. 
σελ. 7-8. 
38 βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie... ό. π. σελ. 6-11, ιδ. 7-8, καθώς και T. METTINGER: No 
Graven Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, Stockholm 1995, σελ. 21. 
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αρχαιολογικά, επιγραφικά, αλλά και εικονογραφικά δεδομένα στους 

πολιτισμούς του αρχαίου κόσμου καταλαμβάνει ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο.   

 

3. Η ιστορία της έρευνας 

Τις δυο τελευταίες δεκαετίες παρουσιάστηκε έντονο ενδιαφέρον στις 

βιβλικές σπουδές για το ζήτημα της ανεικόνιστης λατρείας του βιβλικού θεού και 

της απαγόρευσης των ειδώλων. Παρόμοιο ενδιαφέρον είχε εμφανιστεί κατά τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, όταν μεμονωμένοι βιβλικοί ερευνητές, όπως ο 

H. GRESSMAN και ο S. MOWINCKEL είχαν επιχειρηματολογήσει υπέρ της 

υπόθεσης ότι ο Γιαχβέ λατρευόταν αρχικά στον ναό της Ιερουσαλήμ, είτε υπό 

την μορφή ενός ζωόμορφου, είτε ενός ανθρωπόμορφου ειδώλου. Όπως 

παρατηρεί  ο O. KEEL, η ιδέα αυτή δεν συζητήθηκε την εποχή εκείνη σχεδόν 

καθόλου εξαιτίας της Διαλεκτικής Θεολογίας του K. Barth39. Η υπόθεση αυτή 

ήρθε στην επιφάνεια ξανά μετά τη δεκαετία του 1960 από τους O. LORETZ40 και 

B.J. DIEBNER41, ενώ αρκετοί σύγχρονοι ερευνητές συνεχίζουν την υποστήριξη 

της παραπάνω υπόθεσης με σημαντικότερους εκπροσώπους τον H. NIEHR, τον 

CHR. UELINGER και τον K. van de TOORN42. 

Για το ανεικόνιστο της λατρείας του Γιαχβέ και την βιβλική απαγόρευση 

των ειδώλων έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να δώσουν μια 

εξήγηση της γένεσης και της εξέλιξης του φαινομένου43.  

 

 

39  O. KEEL: „Warum in Jerusalemer Tempel kein anthropomorphes Kultbild…ό. π. σελ. 260. 
40βλ. τα έργα M. DIETRICH & O. LORETZ: Jahwe und seine Aschera, Anthropomorfhes Kultbild 
in Mesopotamien, Ugarit und Israel (UBL 9), Münster 1992 και O. LORETZ: Ugarit und die Bibel, 
Darmstadt 1990. 
41  O. KEEL: „Warum in Jerusalemer Tempel kein anthropomorphes Kultbild… ό. π. σελ. 260.  
42 Με τη θεωρία αυτή φαίνεται ότι συμφωνεί και ο B. LANG: "Altar und Tempelhaus. Eine 
religionsgeschichtliche Interpretation der perserzeitlichen Jerusalemer Kultanlage", στο 
Semitica et Classica 2 (2009), σελ. 24.  
43 Ο πρώτος που προσπάθησε να εκθέσει τις θεωρίες καταγράφοντας τη δική του 
συμβολή στη συζήτηση είναι ο H. NEIHR στις δημοσιεύεις του: „Götterbilder und 
Bilderverbot“, στο M.Oeming/ K. Schmid (Ηg), Der eine Gott und die Götter, Polytheismus und 
Monotheismus im antiken Israel,  Zürich 2003.  (ATANT 82) σελ. 239-240, και „Einblicke in die 
Konfliktgeschichte des Bildes im antiken Syrien-Palästina“, στο R. Hoeps: Handbuch der 
Bildtheologie, Band I: Bild – Konflikte, Paterborn 2007, σελ. 44-45. 
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α. Το ανεικόνιστο ως νομαδικη κληρονομιά. 

Μια από τις πιο διαδεδομένες ερμηνείες βασίζεται στην αντίθεση 

ανάμεσα στους νομαδικούς πληθυσμούς των Εβραίων που εγκαθίστανται στη 

Χαναάν και τους ήδη εγκατεστημένους πληθυσμούς των χαναναϊτικών πόλεων. 

Στις συνθήκες αυτές που διαμορφώνουν μια τέτοια συνάντηση ένα πολιτιστικό-

λατρευτικό έθιμο λειτουργεί ως κεντρικό σημείο σύγκρουσης των πολιτισμών, 

ενώ με το πέρασμα των χρόνων και την μόνιμη εγκατάσταση των Ισραηλιτών 

στη χώρα προκύπτουν ζητήματα λατρείας των ξένων θεών, των Βααλίμ και της 

λατρευτικής χρήσης χαναναϊκών αγαλμάτων, όπως φαίνεται στο βιβλίο του 

προφήτη Ωσηέ. Σύμφωνα με αυτή την θεώρηση η αντίθεση νομάδων και μόνιμα 

εγκατεστημένων στάθηκε αιτία για την απόρριψη συγκεκριμένων λατρευτικών 

εθίμων, όπως τα αγάλματα των θεών από μέταλλο λειτούργησε ως η 

γενεσιουργός αιτία της απαγόρευσης των ειδώλων στον Δεκάλογο. Την άποψη 

αυτή στηρίζουν O. KEEL (στα πρώιμα έργα του)44, η S. SCHROER45, ο C. 

DOHMEN46, ο R. ALBERTZ47, ο R. AMIET48, ο Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ49 κ.α. 

 

β. Το ανεικόνιστο ως έκφανση ενός δυτικοσημιτικού φαινομένου 

Την  θεωρία της νομαδικής προέλευσης εξέλιξε με μια μονογραφία του το 

1995 ο T. METTINGER50, ο οποίος συνδύασε την ιδέα της νομαδικής κληρονομιάς 

με ένα ευρύτερο φαινόμενο που συναντάται στην έρημο της Νέγκεβ και τις 

περιοχές νοτιοανατολικά της Νεκράς θάλασσας, αλλά και κοινό τόπο στην 

λατρεία των λαών του δυτικοσημιτικού χώρου. Πρόκειται για το φαινόμενο της 

44 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine Deutung der Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 
und 10 uns Sach 4 (SBS 84/85), Stuttgart 1977. 
45 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder, OBO 74, Freiburg-Göttingen 1987. 
46 C. DOHMEN: Das Bildervebrot, Seine Entstehung und seine Entwicklung im Alten Testament, 
Frankfurt am Main  21987, σελ. 236-244.  
47 R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, Bd. I. (GAT) Göttingen 
21997, σελ. 101. 
48 P. AMIET: “Anthropomorphisme et aniconisme dans l’antiquité orientale”, στο Revue 
biblique 104 (1997), σελ. 321-337. 
49 Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η ειδωλολατρία στο βιβλικό Ισραήλ», στο Παύλεια θεολογία και 
σύγχρονη ειδωλολατρεία :Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (ιβ΄ Παύλεια), 
Βέροια 2006, σελ. 179-192. 
50 T. METTINGER: No Graven Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, 
Stockholm 1995. 
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μη ανθρωπόμορφης απόδοσης του θείου και της χρήση λίθινων στηλών στην 

λατρεία. Η αρχαιολογική έρευνα επιφάνειας (servey) στην έρημο της Νέγκεβ από  

τον U. AVNER51 αποκάλυψε υπαίθρια ιερά με όρθιους λίθους που 

χρονολογούνται από την 11η χιλιετία π.Χ. έως και τους βιβλικούς χρόνους, αλλά 

και την εποχή του κράτους των Ναβαταίων. Με τις παρατηρήσεις αυτές το 

φαινόμενο του βιβλικού ανεικονίστου προσεγγίζεται ως έκφανση μιας de facto 

τάσης αποφυγής ανθρωπόμορφης και ζωόμορφης απεικόνισης του θείου, ενώ οι 

λατρευτικές συνήθειες και πρακτικές εστιάζονται σε απλούς, αργούς ή ελαφρά 

επεξεργασμένους λίθους ή ακόμα και σε σύμβολα των θεοτήτων. Όπως ήδη 

εκτέθηκε παραπάνω αυτή η de facto παράδοση εξελίχθηκε, σύμφωνα με τον 

ερευνητή, σε μια γενεσιουργό αιτία της βιβλικής - και μέσω της εντολής του 

Δεκαλόγου προγραμματισμένης - ανεικόνιστης λατρείας, με την οποία 

απορρίπτονται με κανονιστικό τρόπο οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις. Την θεωρία 

αυτή εμπλουτίζει με υλικό από τις φοινικικές πόλεις κράτη ο J. KAMLAH52 

συνδέοντας το φαινόμενο αυτό με το χτίσιμο του ναού του Σολομώντα, ο οποίος 

ζήτησε υλικά, αλλά και την τεχνογνωσία των Φοινίκων από τον Χιράμ, βασιλέα 

της Τύρου. Στην συζήτηση αυτή κεντρική θέση καταλαμβάνει επίσης ο 

χαναναϊκής-φοινικικής πιθανόν προέλευσης θρόνος των χερουβίμ του αδύτου 

του ναού της Ιερουσαλήμ, όπου συναντούνται δυο ανεικόνιστα μεγέθη, ένας 

κενός θρόνος και μια κιβωτός χωρίς ανθρωπόμορφο ή ζωόμορφο εικονογραφικό 

περιεχόμενο, όπως έχει τονίσει και ο B. JANOWSKI53.  

 

 

51 U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert”, στο Biblical Archaeology Review May- June 2001, 
σελ. 30-41.   
52 Βλ. J. KAMLAH, Jens: „Der salomonische Tempel. Paradigma der Verknüpfung von 
biblischer Exegese und Archäologie für eine Rekonstruktion der Religionsgeschichte Israels“, 
στο Verkündigung und Forschung 51 (2008), σελ. 40-51, καθώς και στη συμβολή του: „Die 
Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed für die Religionsgeschichte der 
Levante in vorhellenistischer Zeit“, στο M.Witte & J.Diehl:  Israeliten und Phönizier (OBO 235), 
Fribourg-Göttingen 2008, σελ. 125-164. Οι βασικές ιδέες του εκτίθενται από την δυστυχώς 
ακόμη υπό έκδοση υφηγεσία του (στη σειρά ADPV στο Wiesbaden.) „Und es herrschte Friede 
zwischen Hiram und Salomo“. Studien zum Tempelkult in Phönizien und in Israel/Juda.  
53 B. JANOWSKI: „Keruben und Zion“, στο D.R. Daniels, U. Gleßmer & M. Rösel: Ernten, was 
man sät, Festschrift für Klaus Koch zu seinem 65. Geburtstdag, Neukirchen 1991, σελ.  231-264. 
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γ. Η απαγόρευση των ειδώλων ως αντιβασιλική κίνηση  

Στην πρόσφατη έρευνα για την σημασία, την κατασκευή και την 

λειτουργία των λατρευτικών ειδώλων της Αρχαίας Ανατολής  έγιναν γνωστά 

σημαντικά στοιχεία για τον ρόλο των λατρευτικών αγαλμάτων μέσα στο 

σύστημα εξουσίας των πόλεων της Αρχαίας Μεσοποταμίας, αλλά και της 

Αιγύπτου, κυρίως μέσα από την σχέση του βασιλιά με το ιερό, λατρευτικό 

είδωλο. Στα πλαίσια αυτά έγινε σαφής η σημασία των ιερών ειδώλων των ναών 

για τον δυναστικό οίκο που χρηματοδοτεί και ενισχύει την λατρεία, η οποία 

καθιστά και την βασιλεία ιερή και απαράβατη. Ερευνητές όπως ο W. HALLO, ο  

R. HENDEL και η A. BERLEJUNG τόνισαν την σχέση και την αλληλεξάρτηση της 

βασιλικής εξουσίας και των λατρευτικών αγαλμάτων των θεών της Αρχαίας 

Ανατολής, όπου το λατρευτικό είδωλο λειτουργεί ως το κατεξοχήν κομβικό 

σημείο στο κοσμοείδωλο που δομεί τον πολιτισμό. Η A. BERLEJUNG εντοπίζει 

την βιβλική αντίθεση στην ασσυριακή, εικολατρική παράδοση και στο 

αντιτιθέμενο σε αυτή δευτερονομιστικό κίνημα54. Η δευτερονομιστική θεολογία 

θεωρεί ότι οι βασιλείς που κατασκευάζουν είδωλα για την λατρεία έχουν 

απορριφθεί από το Γιαχβέ. Αντίθετα, εκλεκτοί θεωρούνται οι εικονοκλάστες 

βασιλείς.  Η πρότασή της για μια εξήγηση της κριτικής και γενικότερα της 

αποστροφής των ειδώλων σχετίζεται με την κριτική στους βασιλείς του Ιούδα, οι 

οποίοι ήταν εξαρτημένοι από τους Ασσυρίους. Η πολιτική και πολιτισμική πίεση 

των Ασσυρίων ώθησε κατά τη γνώμη της τους θεολόγους του δευτερονομιστικού 

κινήματος να  προβάλλουν ως αντίθεση στους Ασσυρίους το ανεικόνιστο στην 

λατρεία του δικού τους θεού55.                                                            

 

δ. Απομάκρυνση ή καταστροφή του λατρευτικού ειδώλου.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η θεώρία που θέλει την καταστροφή  και 

την απώλεια των λατρευτικών ειδώλων ως την αιτία της γενικής απαγόρευσης 

54 Α. BERLEJUNG: „Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die 
Bilder..ό.π. σελ. 225-226. 
55 Α. BERLEJUNG: „Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die Bilder... 
ό. π. σελ. 225-226. Βέβαια το νέοασσυριακό κράτος κατέρρευσε το 640  π.Χ., ενώ οι 
λεγόμενοι δευτερονομιστιστές δραστηριοποιήθηκαν πιθανότατα εκατό χρόνια αργότερα. 
Βλ. την κριτική του O. KEEL: „Warum in jerusalemer Tempel… ό. π. σελ. 278. 
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τους στη λατρεία. Η απομάκρυνση των λατρευτικών ειδώλων των θεών από τα 

κεντρικά, κατά κανόνα βασιλικά ιερά των πόλεων της Αρχαίας Ανατολής ήταν 

μια πολιτική πράξη56. Τέτοιας σημασίας φαίνεται ότι ήταν η κατάκτηση της 

Σαμάρειας το 722 π.Χ. από τους Ασσυρίους, αλλά και της Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. 

από τους Βαβυλωνίους. Η βεβήλωση, η καταστροφή, η αρπαγή και η 

απομάκρυνση του αγάλματος στην χώρα του κατακτητή  προβάλλεται από τον 

B. BECKING57 και τον Α. SHENKΕR58 ως η πιθανή αφετηρία του όλου 

φαινομένου. Από τον O. LORETZ και τον C. UELINGER προτείνεται ως η βασική 

αιτία του ζητήματος η πιθανή καταστροφή του λατρευτικού ειδώλου του Γιαχβέ 

κατά την πυρπόληση του ιεροσολυμητικού ναού το 587 π.Χ. Όμως η βασική 

προϋπόθεση της εξήγησης αυτής είναι η (έως τώρα μη τεκμηριωμένη) ύπαρξη 

ενός λατρευτικου ειδώλου στην Ιερουσαλήμ μέχρι την απώλειά του, δηλαδή τη 

βαβυλώνια αιχμαλωσία. 

 

ε. Ο περιορισμός του λατρευτικού ειδώλου.  

O H. NIEHR αποδέχτηκε την ιδέα του B. GLADIGOW59 ότι το προβάδισμα 

ενός λατρευτικού αγάλματος έναντι άλλων απεικονίσεων της ίδιας θεότητας 

είναι αποτέλεσμα ενός συστήματος εξουσίας, το οποίο συνοδεύουν όχι μόνο 

θρησκευτικές αλλά πολιτικές, κοινωνικές και κυρίως οικονομικές συνέπειες για 

τον βασιλιά και το ιερατείο. Με βάση τα παραπάνω τόνισε τη σημασία που έχει 

για την έρευνα της λατρείας του βιβλικού θεού το μονοπώλιο και η 

αποκλειστικότητα ενός ιερού τόπου. Πράγματι, στην Αρχαία Ανατολή η 

56 Η. NIEHR: „Götterbilder und Bilderverbot… ό. π. σελ. 41-42. 
57 B. BECKING: “Assyrian Evidence for Iconic Polytheism in Ancient Israel?”, στο Karel Van 
Der Toorn:  The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel 
and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 157-171 & του ιδίου: „The Return of the Deity: 
Iconic or Aniconic?“ στο Y. Amit, E. Ben Zvi, I. Finkelstein & O. Lipschits: Essays on Ancient 
Israel in Its Near Eastern Context, A Tribute to Nadav Na ̉aman, Winona Lake 2006, σελ. 53-61. 
58  A. SCHENKER: „La Profanation D’images Cultuelles Dans la Guerre”, στο Revue Biblique 
108, (2001), σελ. 321-330 
59 B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter 
in der griechischen Religion…ό. π. σελ. 118., Η. NIEHR: „Götterbilder und Bilderverbot“, 
στο M.Oeming/ K. Schmid (Ηg), Der eine Gott und die Götter, Polytheismus und Monotheismus 
im antiken Israel,  Zürich 2003.  (ATANT 82) σελ. 239, καθώς και του ιδίου: „Einblicke in die 
Konfliktgeschichte des Bildes im antiken Syrien-Palästina“, στο R. Hoeps : Handbuch der 
Bildtheologie, Band I: Bild – Konflikte, Paterborn 2007, σελ. 44. 
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πρόσβαση στα λατρευτικά είδωλα των θεών είναι προνόμιο μιας συγκεκριμένης 

τάξης ανθρώπων, οι οποίοι ανήκουν κατά κανόνα στον περίγυρο του δυναστικού 

οίκου (Kultmonopol). Ο ερευνητής θεωρεί ότι ακριβώς αυτός ο περιορισμός και η 

ελεγχόμενη πρόσβαση στο λατρευτικό είδωλο είναι και η αιτία της βιβλικής 

απαγόρευσης των ειδώλων. Μάλιστα, διακρίνει μια αντίθεση στα λατρευτικά 

έθιμα του Γιαχβέ του βορείου κράτους, περιοχή στην οποία τα κύρια λατρευτικά 

είδωλα του θεού είναι ταυρόμορφα, ενώ εκείνο της Ιερουσαλήμ ήταν κατά την 

γνώμη του το άγαλμα ενός ένθρονου, ανθρωπόμορφου θεού. Την διαφορά αυτή 

εντοπίζει και μέσα στην αντίθεση των οραμάτων του προφήτη Μιχά υιού Γιμλά 

και ενός ανώνυμου βορειοισραηλίτη (1 Βασ. 22,19)60. Ο ερευνητής ερμηνεύει την 

απαγόρευση των ειδώλων ως μέτρο που προώθησε το ιερατείο του 2ου ναού για 

να ενισχύσει μετά την αιχμαλωσία τη θέση του και την σημασία του ναού της 

Ιερουσαλήμ61.  

 

στ. Η εκτεταμένη χρήση συμβόλων στη λατρεία των θεών 

Στην Μεσοποταμία κατά τη 1η π.Χ. χιλιετία εμφανίζεται το φαινόμενο της 

αποφυγής της ανθρωπόμορφης απόδοσης των θεοτήτων με σαφή προτίμηση σε 

μια εμβληματική, συμβολική εικονογραφία. Η τάση αυτή μαρτυρείται ήδη κατά 

το β΄ μισό της 2ης π.Χ. χιλιετίας στην Βαβυλώνα, εποχή της κασσιτικής 

δυναστείας και συνεχίζεται στο νεοασσυριακό και νεοβυλωνιακό κράτος μέχρι 

την κατάλυσή τους περίπου στα μέσα της 1ης π.Χ. χιλιετίας. Στα μνημεία 

μάρτυρες του φαινομένου συνυπολογίζεται το μεγάλο πλήθος των 

σφραγιδόλιθων, τα ασσυριακά, ιστορικά ανάγλυφα των ανακτόρων, οι βασιλικές 

στήλες και οι λεγόμενοι συνοριακοί λίθοι Kudduru62. Πρόκειται για ένα 

φαινόμενο, στο οποίο συνυπάρχουν τα τρισδυάστατα, ανθρωπόμορφα, 

λατρευτικά αγάλματα των θεών που βρίσκονταν στα άδυτα των ναών και τα 

ιερά σύμβολα ή εμβλήματα τους, τα οποία ίσχυαν επίσης ως οι ιερές 

απεικονισεις των θεών και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν ως αποδέκτες 

60  Βλ. H. NIEHR: “Search of YHWH’S Cult Statue…ό. π. σελ. 89-90. 
61 Βλ. και το σχόλιο του M. KÖCKERT: Die Entstehung des Bilderverbots, “, στο B.Groneberg 
& H. Spieckermann: Die Welt der Götterbilder (BZAW 376)  Berlin 2007, σελ. 274. 
62 Αναλυτικά βλ. T. ORNAN: The Triumph of the Symbol: Pictorial Representations of Deities in 
Mesopotamia and the Biblical Image Ban (OBO 213), Fribourg-Göttingen 2005. 
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της λατρείας. Το 2004 η T. ORNAN63 πρότεινε μια πιθανή συσχέτιση του 

μεσοποταμιακού φαινομένου με την βιβλική απαγόρευση των ειδώλων. Όπως 

τονίζει, όχι μόνο οι δυο μεγάλες δυνάμεις της εποχής, οι Ασσύριοι και οι 

Βαβυλώνιοι κυριαρχούσαν από τον 8ο  έως τον 6ο π.Χ. αι. στην περιοχή του 

αρχαίου Ισραήλ και Ιούδα, αλλά και οι εξόριστοι Ιουδαίοι στην Μεσοποταμία θα 

είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν το φαινόμενο αρκετά καλά, ώστε να 

προωθήσουν κατά την επιστροφή τους την απαγόρευση των ειδώλων. Με τον 

τρόπο αυτό ερμηνεύεται το ανεικόνιστο και η απαγόρευση των ειδώλων ως 

αποτέλεσμα της επικοινωνίας και της εξοικείωσης με ένα αγαθό του 

μεσοποταμιακού πολιτισμού, της μη ανθρωπόμορφης, αλλά συμβολικής 

απόδοσης του θείου και όχι ως αντίδραση στους κατακτητές64. Βέβαια στην 

θεωρία αυτή για την προέλευση της βιβλικής απαγόρευσης των ειδώλων δεν 

χρησιμοποιούνται επιχειρήματα από το βιβλικό κείμενο.  

Στα πλαίσια αυτά καθίσταται απαραίτητη μια αναφορά στην συμβολή 

του O. KEEL για το ζήτημα της ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ στον 

προαιχμαλωσιακό ναό της Ιερουσαλήμ. Ο ερευνητής, ο οποίος αποδέχεται την 

ανεικόνιστη λατρεία του Γιαχβέ κατά τα προαιχμαλωσιακά χρόνια, εξηγεί ως 

κενό  θρόνο τα ξύλινα χερουβίμ του δαβίρ του ναού Σολομώντα, πάνω από τον 

οποίο υποθέτει βασισμένος στην εικονογραφία της Αρχαίας Ανατολής έναν 

φτερωτό ηλιακό δίσκο από πολύτιμο μέταλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι 

πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ιερουσαλήμ ενισχύουν την άποψη του 

ερευνητή.   

  

ζ. Η απαγόρευση των ειδώλων ως μέτρο του κινήματος της 

μονολατρίας του Γιαχβέ    

  Μια αμιγώς εξηγητική πρόταση, βασισμένη στα βιβλικά κείμενα έγινε 

από τον C. FREVEL. Με βάση την εξέλιξη της βιβλικής θρησκείας από την 

απαίτηση της αποκλειστικότητας της λατρείας του Γιαχβέ και της πορείας της 

63 T. ORNAN: "Idols and Symbols. Divine Representation in first Millenium mesopotamian 
Art and its Bearing on the Second Commandment", στο Tel Aviv 31 (2004), σελ. 90-120, 
καθώς και της ιδίας: The Triumph of the Symbol: Pictorial Representations of Deities in 
Mesopotamia and the Biblical Image Ban (OBO 213), Fribourg-Göttingen 2005. 
64 T. ORNAN: The Triumph of the Symbol... ό. π. σελ. 181. 
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μονολατρίας αυτού του τύπου προς τον μονοθεϊσμό διακρίνει την αφετηρία της 

απαγόρευσης των ειδώλων, όχι στο ανεικόνιστο στην λατρεία του βιβλικού θεού, 

αλλά στην πολεμική κατά της λατρείας των άλλων θεών65. Η λατρεία των ξένων 

θεών λαμβάνει χώρα μέσα από τα λατρευτικά τους είδωλα, οπότε οποιαδήποτε 

πολεμική κατά των άλλων θεών θίγει το ζήτημα των λατρευτικών αγαλμάτων 

τους. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι η απαγόρευση του Δεκαλόγου μπορεί να 

χρονολογηθεί το νωρίτερο κατά την εποχή της αιχμαλωσίας, ενώ πιστεύει ότι τα 

κείμενα Εξ. 20,23 και Εξ. 34,17 αντανακλούν την διήγηση του χρυσού μόσχου και 

πρόκειται με σαφήνεια για απαγορεύσεις  που στρέφονται ενάντια στα είδωλα 

άλλων θεών. Μέσα από αυτό το προαιχμαλωσιακό υλικό της πολεμικής κατά 

των άλλων θεών διαμορφώθηκε κατά την αιχμαλωσία η απαγόρευση των 

ειδώλων, ως μέτρο που εξασφαλίζει ταυτόχρονα και την μη απεικόνιση του 

Γιαχβέ. Ο ερευνητής συμφωνεί με το ανεικόνιστο στην λατρεία του Γιαχβέ στην 

προαιχμαλωσιακή Ιερουσαλήμ, τονίζοντας παράλληλα και τις διαφορές με το 

βόρειο κράτος, στο οποίο εμφανίζονται ομοιώματα ταύρων.   

 

 4.  Η διάταξη της εργασίας 

 Η εργασία αυτή είναι μια προσπάθεια να διερευνηθεί το είδος της 

λατρείας του βιβλικού θεού, του ερχόμενου από το Σινά, την Εδώμ και το Σεήρ,  

Γιαχβέ της Ιερουσαλήμ. Στόχος είναι η κατανόηση του φαινομένου της 

λεγόμενης ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της 

Π.Δ., καθώς και η κατανόηση της βιβλικής απαγόρευσης για την κατασκευή και 

την λατρεία λατρευτικών ειδώλων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην διερεύνηση 

των θέσεων των βιβλικών συγγραφέων όχι μόνο για τα είδωλα των θεών της 

Αρχαίας Ανατολής, αλλά κυρίως για εκείνα του θεού της εξόδου ή άλλα 

ομοιώματα και σύμβολα που κάποια εποχή είχαν τη δική τους θέση στον ναό της 

Ιερουσαλήμ. Στα συγκεκριμένα ερευνητικά πλαίσια καθίσταται απαραίτητη η 

σύγκριση των βιβλικών πληροφοριών με τα αρχαιλογικά ευρήματα και την 

65 C. FREVEL: „Du sollst dir kein Bildnis machen! – Und wenn doch?“ στο B. Janowski und 
N. Zchomelidse: Die Sichtbarkeit des Unsichtbaren, Zur Korrelation von Text und Bild im 
Wirkungskreis der Bibel (Tübinger Symposium), Stuttgart 2003, σελ. 23-47, αναλυτικά η 
πρότασή του σελ. 46-48. 
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εικονογραφία των θεών όχι μόνο στην λεγόμενη χαναναϊκή, τοπική παράδοση, 

αλλά και τους γείτονες λαούς. Βασικός στόχος είναι η αναζήτηση της θεολογίας 

της άρνησης των ειδώλων στην λατρεία των Γιαχβέ, αλλά πρωτίστως η 

κατανόηση των στοιχείων εκείνων που μπορούν να συνθέσουν μια ανεικόνιστη 

λατρεία. Η έρευνα αυτή οδηγεί υποχρεωτικά στην εξέταση των διαθέσιμων 

πληροφοριων για το άδυτο, το λεγόμενο και  Άγιο των Αγίων του ναού της 

Ιερουσαλήμ όχι μόνο κατά την περσική και την ελληνορωμαϊκή περίοδο, αλλά 

κυρίως την εποχή της ιουδαϊκής-ισραηλιτικής μοναρχίας. Απαραίτητη στην 

θεολογική σύνδεση της ανεικόνιστης λατρείας με την απογόρευση των ειδώλων 

αναδείχτηκε η εξέταση του κομβικού κειμένου  Δευτ. 4., το οποίο δεν αποτελεί 

μόνο την συνάντηση της θεολογίας του ανεικονίστου με την απαγόρευση των 

ειδώλων, αλλά και την θεμελίωση της θεολογίας αυτής στην αποκάλυψη του 

Γιαχβέ στο Σινά. Η εργασία αποτελείται από τρία βασικά μέρη.  

Το πρώτο μέρος (Ι.) εκθέτει το φαινόμενο της χρήσης λατρευτικών 

αγαλμάτων στην θρησκευτική ζωή των λαών της Αρχαίας Ανατολής, του 

περιβάλλοντος του ιστορικού Ισραήλ και του κράτους του Ιούδα. Πρόκειται για 

τους λαούς της αρχαίας Μεσοποταμίας, την αρχαία Αίγυπτο, το κράτος των 

Χετταίων στην κεντρική Μ. Ασία και την βόρεια Συρία, τις πόλεις της Συρίας της 

2ης π.Χ. χιλιετίας, τους Αραμαίους, του Φοίνικες, τις φυλές της αραβικής 

χερσονήσου, καθώς και τον ελληνικό κόσμο, από τον οποίο θα διαμορφωθούν  

τα πλαίσια εκείνα της επαφής των λαών της αρχαίας Εγγύς Ανατολής κατά τα 

αλεξανδρινά χρόνια, στα οποία θα πραγματοποιηθεί η ελληνική Μετάφραση 

των Εβδομήκοντα (Ο΄). Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια να τονιστούν σε 

κάθε πολιτισμό τα αρχαιολογικά, εικονογραφικά, αλλά και επιγραφικά στοιχεία 

εκείνα που παρουσιάζουν ενδείξεις για ανεικόνιστη λατρεία που θα μπορούσε 

να συγκριθεί με της πληροφορίες της Π.Δ. για το ζήτημα. 

 Το δεύτερο μέρος (ΙΙ.) είναι μια διερεύνηση της θέσης και της σημασίας 

των ειδώλων στον αρχαίο Ισραήλ. Η πρώτη ενότητα είναι μια συζήτηση για τα 

προβλήματα των βιβλικών και εξωβιβλικών πηγών, καθώς και των ευρημάτων 

της Βιβλικής Αρχαιολογίας. Βασικό ζήτημα είναι η προέλευση του Γιαχβέ και το 

ερώτημα μιας ανεικόνιστης λατρείας ήδη από την αφετηρία και την εμφάνιση 
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της λατρείας αυτού του θεού. Η δεύτερη ενότητα είναι μια έκθεση των βασικών 

εβραϊκών όρων που προσδιορίζουν τα λατρευτικά είδωλα στο βιβλικό κείμενο. 

Στο τρίτο μέρος γίνεται μια διερεύνηση των μαρτυριών για τα είδωλα του 

αρχαίου Ισραήλ και περιλαμβάνει την διήγηση της λατρείας του χρυσού μόσχου 

και των δαμάλεων της Δαν και της Βαιθήλ, το ομοίωμα του χάλκινου όφεως που 

κατασκεύασε ο Μωυσής και κατέστρεψε ο βασιλιάς Εζεκίας, το είδωλο της 

Ασερά στον ναό της Ιερουσαλήμ που κατέστρεψε ο βασιλιάς Ιωσίας, καθώς και 

τις αναφορές για τα ισραηλιτικά είδωλα σε ασσυριακά κείμενα. Η τέταρτη 

ενότητα εκθέτει την πολεμική των προφητών εναντίον των λατρευτικών 

ειδώλων των άλλων λαών και τέλος στην πέμπτη ενότητα γίνεται λόγος για την 

απαγόρευση των ειδώλων στον Δεκάλογο. 

 Το τρίτο μέρος (ΙΙΙ.) της εργασίας είναι μια προσπάθεια ανασύνθεσης του 

φαινομένου της ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ στον ναό της Ιερουσαλήμ, 

αλλά και κατανόησης της θεολογικής θεμελίωσης της ανεικόνιστης λατρείας. Η 

έρευνα εκτίθεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται την 

ανεικόνιστη λατρεία του Γιαχβέ στον μεταιχμαλωσιακό ναό της Ιερουσαλήμ 

σύμφωνα με τις διαθέσιμες εβραϊκές πηγές, καθώς και τους εθνικούς 

συγγραφείς των ελληνορωμαϊκών χρόνων. Η δεύτερη ενότητα είναι μια 

προσπάθεια ανασύνθεσης της λατρείας του Γιαχβέ κατά τα χρόνια της 

μοναρχίας. Αυτό επιχειρείται α) με την διερεύνηση του ρόλου των λίθινων 

στηλών (ματσεβώθ) στην λατρεία του βιβλικού θεού, αλλά και με μια 

προσπάθεια ανασύνθεσης της εικόνας που παρουσίαζε το άδυτο του 

προαιχμαλωσιακού ναού της Ιερουσαλήμ. Τα βασικά ζητήματα που ερευνούνται 

είναι β) η κιβωτός της Διαθήκης και γ) τα χερουβίμ του αδύτου του ναού. Καθώς 

δ) επιχειρείται η διατύπωση μιας πιθανής λύσης για το προαιχμαλωσιακό δαβίρ. 

Τέλος ε) παρατίθεται η εξέταση της λατρείας  στο κράτος του Ιούδα, όπως 

εκθέτουν κυρίως έμμεσα εξωβιβλικές πηγές. Η εργασία τελειώνει με την 

θεολογία της ανεικόνιστης λατρείας, όπως φαίνεται μέσα από την μελέτη του 

κομβικού κειμένου Δευτ. 4, το οποίο θεμελιώνει την απαγόρευση των ειδώλων 

στο ανεικόνιστο του Γιαχβέ. Και το ανεικόνιστο με την σειρά του θεμελιώνεται 

στην αποκάλυψη του Γιαχβέ στο Σινά. 
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Ι. ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 

 

 Ένα αρκετά μεγάλο μέρος των κειμένων της Π.Δ., στα οποία γίνεται 

λόγος για τα είδωλα είναι οι αναφορές στα είδωλα των θεών των εθνών (גוים). 

Πρόκειται για κείμενα όπως τα αποσπάσματα του προφήτη της βαβυλωνιακής 

αιχμαλωσίας Δευτεροησαΐα, του προφήτη Ιερεμία, καθώς και ορισμένοι Ψαλμοί. 

Σαφές είναι ότι οι αναφορές αυτές έχουν πολεμικό χαρακτήρα. Η πολεμική αυτή 

δείχνει μια αντιδιαστολή του βιβλικού γιαχβησμού από τη λατρεία των θεών του 

περιβάλλοντός του. Άρα, οποιαδήποτε προσπάθεια κατανόησης της πολεμικής 

αυτής ή γενικότερα της αντιπαράθεσης με τα έθνη προϋποθέτει την γνώση των 

λατρευτικών εθίμων των εθνών. Για τον λόγο αυτό ακολουθεί μια προσπάθεια 

κατανόησης της σημασίας των λατρευτικών ειδώλων-αγαλμάτων και της 

λειτουργίας τους στους λαούς της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου, τους 

Χετταίους, τους Φοίνικες, τους Έλληνες, τους κατοίκους της Συρίας και τους 

Άραβες της γειτονικής με τον Ισραήλ χερσονήσου.  

 

Ι.1. Η ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 

Ι.1.1. Φαινότυποι και ορολογία 

Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Φιλολογίας και της Αρχαιολογίας της 

Αρχαίας Εγγύς Ανατολής έκδηλο είναι το ενδιαφέρον για τη σημασία των 

αγαλμάτων  και γενικότερα των απεικονίσεων των θεοτήτων, αλλά και των 

βασιλέων στους λαούς της Αρχαίας Ανατολής66. Πέρα από τις ιστορικές και τις 

αρχαιολογικές μελέτες στον κλάδο της Ασσυρολογίας και των συναφών 

επιστημών, εμφανίζονται έρευνες που δεν στοχεύουν μόνο στην έκθεση και την 

κατανόηση των περί ειδώλων εθίμων των αρχαίων λαών  της περιοχής, αλλά   

66 Βλ. Τα έργα: M. HEINZ & D. BONATZ: Bild – Macht – Geschichte, Berlin 2002, &  H. 
WALLS: Cult Image and Divine Representation in the Ancient Near East, Boston 2005, R. KRATZ 
& E. SPIECKERMANN: Götterbilder, Gottesbilder, Weltbilder. I : Ägypten, Mesopotamien, Persien, 
Kleinasien, Syrien, Palästina. II : Griechenland und Rom, Judentum, Christentum und Islam, 
Tübingen 2006, B. GRONEBERG & H. SPIECKERMANN: Die Welt der Götterbilder (BZAW 376) 
Berlin 2007, B. N. PORTE:What is God? Anthropomorphic and Non-Anthropomorphic Aspects of 
Deity in Ancient Mesopotamia, Winona Lake 2009, N. MAY: Iconoclasm and Text Destruction in 
the Ancient Near East, Chicago 2012. 
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αποσκοπούν και σε μια σύγκριση με την βιβλική πολεμική κατά των ειδώλων67. 

Με τις μελέτες αυτές, καθώς  και με την δημιουργία ηλεκτρονικών τραπεζών 

εικονογραφικών δεδομένων, όπως  εκείνο του Κέντρου Bibel und Orient στο 

Πανεπιστήμιο του Φριβούργου στην Ελβετία και το διαδυκτιακό θρησκειολογικό 

και εικονογραφικό λεξικό Iconography of Deities und Demons (IDD), project του 

Πανεπιστημίου της Βέρνης που συμπληρώνει το έργο  Dictionary of Deities und 

Demons (DDD), διαφωτίζεται κατά πολύ ένας τομέας της έρευνας που μέχρι 

πρόσφατα ήταν πολύ δύσκολα προσβάσιμος.  

Η αρχαία Μεσοποταμία δεν μπορεί παρά να είναι η αφετηρία σε μια  

έρευνα για τα λατρευτικά είδωλα, καθώς επέδρασε στους γύρω λαούς και οι 

απεικονίσεις των θεοτήτων στους πολιτισμούς της εμφανίζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον. Μια θεότητα απεικονίζεται με την μορφή ανθρώπου ή ζώου, αλλά 

και με την μορφή ενός φανταστικού πλάσματος. Επίσης, οι θεοί αποδίδονται με 

ένα έμβλημα ή σύμβολο, δέντρο ή ακόμα και εντελώς ανεικόνιστα68. Στην 

67 Από το γερμανόφωνο χώρο ξεχωρίζουν οι μελέτες της A. BERLEJUNG: Die Theologie der 
Bilder (OBO 162), Freiburg-Göttingen 1998 (διδακτορική διατριβή), „Washing the Mouth: The 
Consecration of Divine Images in Mesopotamia“ στο Karel Van Der Toorn (ed.),The Image and 
the Book, Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, 
1997, 45-72, „Geheimnis und Ereignis : zur Funktion und Aufgabe der Kultbilder in  
Mesopotamien, στο Jahrbuch für biblische Theologie 13 (1998), σελ. 109-143, „Ikonophobie oder 
Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die Bilder im Alten Testament“, στο B. Janowski & 
M. Köckert (Hg) Religionsgeschichte Israels – Formale und materiale Aspekte, , Gütersloh 1999,  
208-241. Στην αγγλική γλώσσα  σταθμός είναι το έργο του Michael B. Dick (Ed.)  Born in 
Heave Made in Earth - The Making of the Cult Image in Ancient Near East, Winona Lake, Indiana 
1999.  Με τη συμβολή του ίδιου του M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult 
Image”, σελ. 1-53. Η  ανάλυση του τελετουργικού ζωοποίησης στον ίδιο τόμο από τους C. 
WALKER & M. DICK: “The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The 
Mesopotamian mῑs pî Ritual”, σελ. 55-121. Επίσης σημαντική η έκδοση, μεταγραφή και 
μετάφραση του τελετουργικού από τους ίδιους συγγραφείς C. WALKER & M. DICK: The 
Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia, The Mesopotamian Mῑs Pî Ritual, 
Transliteration, Translation, and Commentary, (The Neo-assyrian Text Corpus Projekt) 
University of Helsinki 2001. Αρκετά ενδιαφέρουσα για το ερώτημα «εικόνα ή ανεικόνιστο» 
η σύντομη επισκόπηση του I. CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and 
Symbols in ancient Near Eastern Religions“ στο Karel Van Der Toorn, The Image and the Book, 
Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, , 1997, 21-
43. Και για τα σύμβολα των μεσοποταμιακών θεών ξεχωρίζει το έργο της T. ORNAN: The 
Triumph of the Symbol: Pictorial Representations of Deities in Mesopotamia and the Biblical Image 
Ban (OBO 213), Göttingen 2005. 
68 Η νεώτερη έρευνα διακρίνει ανάμεσα στους φαινοτύπους που εμφανίζονται στην 
εικονογραφία μιας θεότητας βλ.  A. BERLEJUNG:„Die Reduktion Komplexität. Das 
theologische Profil einer Gottheit und seine Umsetzung in der Profil einer Gottheit und seine 
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πλειονότητά τους όμως οι μεγάλοι θεοί απεικονίζονται με ανθρώπινη μορφή 

(εικ. 1. 2. 3.). Μη ανθρωπομορφικά εμφανίζονται τα ζώα που επιβαίνουν οι θεοί, 

τα μυθικά τέρατα, οι τερατόμορφοι δαίμονες69, γενικά οι κατώτερες θεότητες 

που εμφανίζονται, είτε ως υπηρέτες των μεγάλων θεών, είτε ως εχθροί τους (εικ. 

4. 5. 6.)70. Κοινό σε όλες τις ανθρωπόμορφες θεότητες της Μεσοποταμίας είναι η 

κερασφόρος τιάρα, ενώ ορισμένες θεότητες κρατούν μια ράβδο και έναν 

δακτύλιο ως σύμβολα εξουσίας (εικ. 3. 11α. 12αβ. 13.).  

Στις ακκαδικές πηγές εμφανίζονται κυρίως οι όροι ṣalmu  και tamšilu. Η 

λέξη ṣalmu  (σουμεριακά  ALAM/NU)71 χαρακτηρίζει τρισδιάστατα αγάλματα, 

μικρά αγαλματίδια, ανάγλυφα καθώς και τοιχογραφίες για θεούς, δαίμονες, 

αλλά και βασιλείς, ευγενείς και μέλη βασιλικών οικογενειών72. Η Α. BERLEJUNG 

και ο D. BONATZ φαίνεται να συμφωνούν  ότι ο όρος εμφανίζεται αποκλειστικά 

σε συμφραζόμενα θρησκευτικού – αντιπροσωπευτικού  χαρακτήρα, ενώ 

Umsetzung in der Ikonographie am Beispiel des Gottes Aššur im Assyrien des 1. Jt. V. Chr.“ 
Στο B. Groneberg & H. Spieckermann, Die Welt der Götterbilder (BZAW 376) Berlin 2007, σελ. 
9-56. 
69 Η μίξη ανθρώπου και ζώου ή μελών από διαφορετικά ζώα ήταν αγαπητή για τα 
πλάσματα του κόσμου των θεών στην αρχαία Ανατολή. Οι μίξεις αυτές φαίνεται να 
εμφανίζονται ως ενοποίηση των πιο σημαντικών και δυναμικών χαρακτηριστικών 
διαφορετικών πλασμάτων. Στην Μεσοποταμία εμφανίζονται για πρώτη φορά κένταυροι, 
γρύπες και σφίγγες που είναι σχεδόν πάντοτε αρσενικές, όπως και οι κολοσσιαίοι 
φτερωτοί ταύροι, φύλακες στα παλάτια του νεοασσυριακού κράτους. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της μικτής μορφής είναι ο δράκος του θεού Μαρδούκ, ο 
Muš-Huš. Το σώμα του μοιάζει με λιοντάρι, ο λαιμός και το κεφάλι του με φίδι, ενώ τα 
πίσω πόδια θυμίζουν αρπαχτικό πτηνό. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού του βρίσκεται ένα 
κέρατο. Βλ. Α. NUNN: Alltag im Alten Orient, Mainz 2006, σελ. 52 και εικ. 50. Για τις μορφές 
των δαιμόνων στη Μεσοποταμία βλ. F. WIGGERMANN: “Some Demons of Time and their 
Functions in Mesopotamian Iconography” Στο B. Groneberg & H. Spieckermann, Die Welt der 
Götterbilder (BZAW 376) Berlin 2007, σελ.  102-116. 
70 Βλ. I. CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and Symbols in ancient Near 
Eastern Religions“ στο Karel Van Der Toorn (ed.) The Image and the Book, Iconic Cults, 
Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, , Leuven 1997, σελ. 33 
& Α. NUNN: Alltag im Alten Orient, Mainz 2006, σελ. 55. 
71 Βλ. το λήμμα «șalmu» στο The Assyrian Dictionary (στο εξής CAD) Vol. 16, Chicago 1962, 
σελ. 78-85. 
72 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder (OBO 162), Freiburg-Göttingen 1998 σελ. 63, & 
D. BONATZ: „Was ist ein Bild im Alten Orent?“ Bild – Macht – Geschichte, στο M. Heinz & D. 
Bonatz, Berlin 2002, σελ. 11. Πρβλ. H. RINGGREN: „The symbolism of Mesopotamian cult 
images“ στο H. Biezais: Religious Symbols and their Functions, Stockholm 1979, σελ. 106. 
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απορρίπτουν την καθαρά καλλιτεχνική - εικαστική λειτουργία ενός ṣalmu 73. Την 

σημασία του όρου ṣalmu προσδιορίζει όχι η εξωτερική εμφάνιση ή η ομοιότητα, 

αλλά η λειτουργία ενός έργου, το οποίο κατασκευάστηκε με στόχο να  λειτουργεί 

ως εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος ενός υποκειμένου. Στην περίπτωση της 

αρχαίας Μεσοποταμίας ένα ṣalmu αντιπροσωπεύει κάποια θεότητα ή τον 

βασιλιά. Υπάρχει και η περίπτωση της παλιάς πρωτεύουσας της Ασσυρίας, όπου 

ο όρος αναφέρεται στις ανεικόνιστες, ενεπίγραφες στήλες έξω από τα τείχη που 

είχαν στήσει ανώτεροι αξιωματούχοι του ασσυριακού κράτους (εικ. 7. 8.)74. 

 Ο όρος tamšīlu εμφανίζεται μαζί με τον όρο manzāzu στο μεσοποταμιακό 

έπος της δημιουργίας Enūma Eliš (5,1), συγκεκριμένα  στη δημιουργία των 

ουρανίων σωμάτων από τον θεό Μαρδούκ. «Αυτός δημιούργησε τους τόπους 

(manzāzu75) για τους μεγάλους θεούς, τα άστρα, το ομοίωμά τους (tamšīlu) έστησε 

ως αστερισμούς». Τα άστρα, είτε αποτελούν τις ιερές κατοικίες των μεγάλων 

θεών, είτε έχουν θεϊκή φύση, είτε είναι τα ουράνια ομοιώματα τους76.  Σε κάποιες 

περιπτώσεις, όπως σε έναν ύμνο για τον θεό του ουρανού Ανού χρησιμοποιείται 

για τους αστερισμούς και ο όρος șalmu77.  

Αυθεντικά, λατρευτικά είδωλα των θεών της Μεσοποταμίας δεν έχουν 

έρθει στο φως, είναι όμως γνωστή η μορφή τους από απεικονίσεις των 

αγαλμάτων στα ασσυριακά και βαβυλωνιακά θρησκευτικά και ιστορικά  

73  Έτσι, τα αγάλματα  μπορούν να  λειτουργούν σαν αφιερώματα σε ιερά, σαν φυλακτά 
ή στην υπηρεσία της εξουσίας ως αγάλματα βασιλέων, λειτουργία που συνδυάζει 
λατρευτικές πρακτικές κυρίως μετά τον θάνατο των βασιλέων (προγονολατρία). βλ. A. 
BERLEJUNG: Die Theologie …ό. π. σελ. 63 & D. BONATZ: „Was ist ein Bild im Alten 
Orient…ό. π. σελ. 11 σημ. 5. 
74 Βλ. D. BONATZ: „Was ist ein Bild im Alten Orient…ό. π. σελ. 17-18. Για τις στήλες αυτές 
τη σημασία τους και τη λειτουργία τους βλ. J. MARZAHN & B. SALJE: Wiederstehendes 
Assur 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien, Mainz am Rhein 2003. 
75 Ο όρος σημαίνει τον τόπο, την θέση, αλλά όταν αναφέρεται στους θεούς σημαίνει τα 
ουράνια σώματα και τους αστερισμούς βλ. στο λήμμα «manzāzu» στο CAD Vol. 10 P. I.,  
Chicago 1977, σελ. 234-239. 
76 βλ. F. HARTENSTEIN: „Die unvergleiche «Gestalt» JHWHs...ό.π. σελ. 68 σημ. 71. Πρβλ. Γ. 
ΖΙΑΚΑ: Θρησκεία και Πολιτισμός των προϊστορικών κοινωνιών και των αρχαίων λαών, 
Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 219. Για τη σημασία του όρου tamšīlu βλ. A. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder...ό.π. σελ 310-311 &  71-72. 
77 Το κείμενο έχει ως εξής: «Anu šarru ittaṣa ṣa-lam banu», δηλ. ο βασιλιάς Ανού έφτιαξε τους 
όμορφους αστερισμούς, βλ. στο CAD τομ. 16, σελ. 84. Όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια με 
τον όρο șalmu χαρακτηρίζονται και τα ομοιώματα των ουρανίων σωμάτων που 
λειτουργούν ως σύμβολα των θεών.  
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ανάγλυφα (εικ. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ), σε λίθινα ή  πήλινα αντίγραφά τους (εικ. 1. 

2.), καθώς και  σε απεικονίσεις  με λατρευτικές σκηνές, όπως συμβαίνει συνήθως 

σε σφραγίδες (εικ. 3. 19. 20. 314)78. Πρόκειται για καθαρά ανθρωπόμορφες 

εικόνες θείων όντων με συγκεκριμένα διακριτικά και σύμβολα (paraphernalia), 

πέρα από την κερασφόρο τιάρα και την πολυτελή ένδυση που είναι κοινή σε 

όλους79. Τα σύμβολα και τα διακριτικά είναι εκείνα που βοηθούν στην 

κατανόηση της ταυτότητας της θεότητας. Τα λατρευτικά αγάλματα ήταν εκείνα 

που είχαν την κεντρική θέση στους ναούς των πόλεων της Μεσοποταμίας και 

οποιαδήποτε λατρευτική πράξη προς την θεότητα του ναού κατευθυνόταν προς 

αυτά. 

 

Ι.1.2. Η κατασκευή 

Ι.1.2.α. Ο Βασιλιάς και οι «ιεροτεχνίτες» 

 Για να κατασκευαστεί το ιερό, λατρευτικό είδωλο θεωρούνταν 

απαραίτητη  η συναίνεση της θεότητας για την οποία προοριζόταν το άγαλμα. Η 

συναίνεση αυτή μπορούσε να γνωστοποιηθεί μόνο μέσω θείας αποκάλυψης 

στον υπεύθυνο για την κατασκευή που στη Μεσοποταμία  δεν είναι άλλος από 

τον βασιλιά80. Στην βαβυλωνιακή παράδοση η αποκάλυψη αυτή στον βασιλιά 

γίνεται μέσω των ιερέων, ενώ στην ασσυριακή κατανόηση του ιερατικού ρόλου 

του βασιλέως οι ιερείς δεν λειτουργούν ως μεσάζοντες, επειδή ο βασιλιάς έρχεται 

σε άμεση σχέση με τους θεούς81. Αυτός είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος για την 

κατασκευή των ιερών αγαλμάτων των θεών. Ο Ασσύριος μονάρχης ισχυεί ως ο 

εγγυητής της τάξης του κόσμου και του πολιτισμού και έχει  τον ρόλο του 

ενδιάμεσου ανάμεσα στους ανθρώπους και τους θεούς και για τον λόγο αυτό 

78 Το σπουδαιότερο πρόβλημα είναι έλλειψη κριτηρίων για την διάκριση ανάμεσα στην 
θεότητα και το ιερό της είδωλο. Στοιχεία όπως ένα βάθρο ή ένας θρόνος δεν μπορούν 
πάντα να εγγυηθούν για την παραπάνω διάκριση.  βλ. Βλ.  A. BERLEJUNG: Die Theologie 
…ό. π. σελ. 39 σημ. 207. πρβλ.  M. KÖCKERT:  Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο  
ZThK 106 (2009)  σελ. 371 σημ. 3. 
79 A. BERLEJUNG: Die Theologie …ό. π. σελ. 40-41. 
80 Λεπτομερώς για τον ρόλο των βασιλέων βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder 
(OBO 162), Freiburg-Göttingen 1998, σελ. 94-112, πρβλ. της ιδίας: “Der Handwerker als 
Theologe”, Vetus Testamentus 46, 1996, σελ. 150-153 και της ιδίας: Geheimnis und Ereignis: 
zur Funktion und Aufgabe der Kultbilder in Mesopotamien..ό.π. σελ. 111. 
81 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 94. 
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απευθύνονται οι θεοί σε αυτόν για να εκφράσουν την επιθυμία τους για ένα 

καινούργιο λατρευτικό είδωλο82. Αυτός αναθέτει την κατασκευή και 

αναλαμβάνει όλα τα έξοδα, την εύρεση των πολύτιμων  λίθων και  των 

πολύτιμων μετάλλων83.  Για τον λόγο αυτό μετά την κατασκευή του ειδώλου, 

όπως αναφέρεται στις επιγραφές,  οι βασιλείς είναι εκείνοι που απολαμβάνουν 

την ευλογία των θεών και την δόξα ανάμεσα στους ανθρώπους84. Γενικά στην 

Μεσοποταμία ο βασιλιάς είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την εποπτεία 

της κατασκευής, ιδιαιτέρως στην Ασσυρία μετείχε και ο ίδιος ο βασιλιάς ενεργά 

στην κατασκευή και χαρακτηρίζεται ως ο «κορυφαίος των τεχνιτών»  και 

θεωρείται προικισμένος από τους θεούς (ιδιαίτερα από τον θεό της σοφίας και 

των τεχνών Ea) με σοφία, κρίση και σύνεση, ώστε να φέρει σε πέρας την 

αποστολή του85.  

 Ο ρόλος του βασιλιά στην δημιουργία των ιερών αγαλμάτων των θεών 

αποκαλύπτει μια ακόμη πτυχή των ιερών ειδώλων. Πρόκειται για την πολιτική 

σημασία των ειδώλων των θεών και τον ρόλο τους στην πολιτική ιστορία και στη 

διακυβέρνηση των βασιλείων της Αρχαίας Ανατολής86. Είναι σαφές ότι εκτός 

82 Ο βασιλιάς σύμφωνα με τις διηγήσεις δημιουργίας από το μεσοποταμιακό χώρο έχει 
λάβει από τους θεούς μια ξεχωριστεί θέση στον κόσμο και αυτό ξεκίνησε ήδη με τη 
δημιουργία του. βλ. A. BERLEJUNG: Der Handwerker als Theologe...ό.π. σελ. 150. 
83 Παραδείγματα από κείμενα βασιλέων δείχνουν τον κεντρικό ρόλο του βασιλιά ως του 
κατεξοχήν διοργανωτή του εγχειρήματος της κατασκευής ιερών ειδώλων για τη λατρεία 
των θεών. Βλ. Α. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder..ό.π. σελ. 96-103. 
84 A. BERLEJUNG: “Der Handwerker als Theologe...ό.π. σελ. 151. Τέτοια ευλογία 
απολαμβάνουν οι βασιλείς και με την κατασκευή των ναών των θεών. Όπως φαίνεται 
και στην Π.Δ. το όνομα του Σολωμόντα συνδέεται περισσότερο με τον ναό της 
Ιερουσαλήμ, παρά με οποιαδήποτε άλλη παράδοση. 
85  Αναφέρονται βασιλείς με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στον τομέα κατασκευής των 
λατρευτικών ειδώλων, όπως οι βασιλείς του νεοασσυριακού κράτους Τιγκλάθ-Πιλεσαρ 
Γ’, Σαργών, Σεναχερίβ, Ασαρχαδδών και Ασσουρμπανιμπάλ. Στις επιγραφές η βασική 
αποστολή του βασιλιά έχει έξι στάδια: Ανάθεση, εύρεση υλικών και τεχνιτών, περιγραφή 
και οδηγίες κατασκευής, εγκαινιασμός του ειδώλου στο ιερό, ευλογία για τον βασιλιά, 
τελική κατάρα και ευλογία. βλ. A . BERLEJUNG: “Der Handwerker als Theologe...ό.π. σελ. 
151-152, ιδιαίτερα τα σχόλια και την βιβλιογραφία της σημ. 23. πρβλ. A. BERLEJUNG: Die 
Theologie...ό.π. σελ. 105-112. 
86 Χαρακτηριστικά παραδείγματα πολιτικής θεολογίας, στα οποία παίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο το ιερό είδωλο της θεότητας και οι μυθολογικές παραστάσεις των 
θεών που διακοσμούν τους ναούς  συνιστούν τα μέτρα των βασιλέων του νεοασσυριακού 
κράτους Σανχερίβ (705-681 π.Χ.) και του γιού του Ασαρχαδδών (681-669 π.Χ.). Οι συνεχείς 
επαναστάσεις των Βαβυλωνίων κατά του ασσυριακού ζυγού (Για τα ιστορικά γεγονότα 
βλ. H. NISSEN: Geschichte Alt-Vorderasiens, München 1999, σελ. 99-100 πρβλ. K. VEENHOF: 
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από θρησκευτικά αντικείμενα τα λατρευτικά αγάλματα έχουν τον δικό τους 

ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας.  

 Επιπρόσθετα, χρειάζεται η αποκάλυψη του θεού της σοφίας και των 

τεχνών Ea87 στους τεχνίτες που θα αναλάβουν  την κατασκευή του ειδώλου. Δεν 

πρόκειται για απλούς χειρώνακτες, αλλά για εξειδικευμένους, λόγιους  τεχνίτες  

που στελεχώνουν  κατά παράδοση τα τοπικά ιερά και χρηματοδοτούνται από 

τον βασιλιά88. Αυτοί οι «ιεροτεχνίτες» βρίσκονται σε άρρηκτη σχέση με τον θεό 

Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Großen (ATD 11), Göttingen 2001 σελ. 
262-270) δεν αντιμετωπίστηκαν μόνο με το σπαθί, αλλά και με την περί θεών διδασκαλία 
και την κατασκευή λατρευτικών ειδώλων των θεών. Αρχικά στην εποχή του Σεναχερίβ οι 
βαβυλωνιακοί μύθοι για την πάλη και την νίκη του πολιούχου θεού της Βαβυλώνας 
Μαρδούκ κατά των δυνάμεων του χάους μεταφέρονται στον θεό των κατακτητών 
Ασσυρίων, τον θεό Aššur.  Πρόκειται για την θρησκευτική διάσταση της πολιτικής 
υποταγής των Βαβυλωνίων στους Ασσυρίους που γνωστοποιείται στον ναό του Aššur, 
στην πρωτεύουσα του βασιλείου με εικόνες (ανάγλυφα ή αγάλματα) των μυθικών 
τεράτων που στην μέχρι τότε βαβυλωνιακή παράδοση αντιμετωπίστηκαν και νικήθηκαν 
από τον Μαρδούκ. Στις πηγές αναφέρεται ότι ο Σεναχερίβ «την εικόνα „șalam“ 
(πιθανότατα ανάγλυφο) του Aššur και των άλλων θεών κατασκεύασε», η οποία προφανώς 
αναπαριστούσε τη μάχη του θεού με τις δυνάμεις του χάους. Η νίκη αυτή, η οποία στην 
μυθολογία και την εικονογραφία θεωρούνταν νίκη του Μαρδούκ μετατρέπεται μέσα από 
την θεολογία και την τέχνη που διακοσμεί τα ιερά νίκη του θεού των κατακτητών. Το 
επόμενο βήμα συντελείται με τον Ασαρχαδδών, ο οποίος διαλέγει έναν πιο εντυπωσιακό 
τρόπο από τις μεθόδους του πατέρα του. Προωθεί μια νέα θεογονία, σύμφωνα με την 
οποία ο θεός της Βαβυλώνας Μαρδούκ θεωρείται γιός του θεού των Ασσυρίων Aššur. Για 
να εφαρμόσει την νέα μυθολογία στην πράξη οργάνωσε στην θρησκευτική πρωτεύουσα 
του κράτους του, στον ναό του θεού Aššur  την κατασκευή ενός ιερού ειδώλου του θεού 
Μαρδούκ με σκοπό να σταλεί αυτό ως το νέο λατρευτικό είδωλο στην Βαβυλώνα (Το 
παλαιότερο είχε ήδη μεταφερθεί ως λάφυρο μακριά από την Βαβυλώνα). Σύμφωνα με τις 
πηγές το άγαλμα του Μαρδούκ κατασκευάστηκε, «γεννήθηκε» στην πόλη Aššur, στον 
«οίκο του πατρός του». Αυτό σημαίνει ότι με τη δημιουργία/γέννηση του ειδώλου του  
Μαρδούκ στον οίκο του πατρός του  Aššur, οφείλει ο θεός αυτός να είναι υπάκουος στον 
πατέρα του και θεό των κατακτητών της πόλης του. Βλ. Α. BERLEJUNG: Die 
Theologie...ό.π. σελ. 91. 106-112. Πρβλ. της ιδίας: “Der Handwerker als Theologe...ό.π. σελ. 
152-153,  πρβλ. της ιδίας: „Die Reduktion Komplexität. Das theologische Profil einer Gottheit 
und seine Umsetzung in der Profil einer Gottheit und seine Umsetzung in der Ikonographie 
am Beispiel des Gottes Aššur im Assyrien des 1. Jt. V. Chr.“ στο B. Groneberg & H. 
Spieckermann, Die Welt der Götterbilder (BZAW 376) Berlin 2007, σελ. 9- 56. 
87 Στις πηγές αναφέρεται, είτε ο Έα, είτε κάποια θεότητα από τις υποστάσεις του θεού 
αυτού, οι λεγόμενοι και βοηθοί του, όπως οι θεότητες Ninildu, Ninagal, Ninkurra, 
Ninzadim, Kusigbanda. Βλ. A. BERLEJUNG: “Geheimnis und Ereignis: zur Funktion und 
Aufgabe der Kultbilder in  Mesopotamien“, στο Jahrbuch für biblische Theologie 13 (1998), σελ. 
109. 
88 A. BERLEJUNG: “Der Handwerker als Theologe”, Vetus Testamentus 46 (1996), σελ. 145-
146, & της ιδίας: Die Theologie der Bilder (OBO 162), Freiburg-Göttingen 1998, σελ. 112-120. 
Πρόκειται για τις εξής ειδικότητες: ξυλουργούς, τεχνίτες που επεξεργάζονται πολύτιμες 
πέτρες, μεταλλουργούς, χρυσοχόους κ.α. Μεταξύ αυτών εργάζονται και οι θεωρητικοί, 
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Ea. Εκείνος τους επέλεξε από την υπόλοιπη ανθρωπότητα για να τους αναθέσει 

την αποστολή τους και εκείνος μαζί με τους άλλους θεούς των τεχνών τους 

χαρίζει τα απαραίτητα εφόδια για να φέρουν σε πέρας το έργο τους. Οι θεοί 

χορηγούν στους «ιεροτεχνίτες» σοφία, γνώση και καθαρότητα για να 

κατασκευάσουν τα ιερά είδωλα89. Εκτός από τον θεό της σοφίας και των τεχνών 

πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει και η θεότητα που ανέθεσε την κατασκευή του 

ιερού ειδώλου της. Πρόκειται για μια «συνεργία» θεών και ανθρώπων. 

Συγκεκριμένα στους θεούς οφείλεται η θεωρητική βάση, η οποία αποκαλύπτεται 

στους κατασκευαστές που είναι υπεύθυνοι για το πρακτικό μέρος. Οι 

«ιεροτεχνίτες» δηλαδή σύμφωνα με τη θεολογία των εικόνων της αρχαίας 

Μεσοποταμίας δανείζουν τα χέρια τους στο δημιουργό θεό Ea, πράγμα που 

επιτυγχάνεται με την θεϊκή έμπνευση του θεού στους ανθρώπους αυτούς90. Οι 

επιγραφικές μαρτυρίες δείχνουν ότι η πράξη αυτή δεν αντιμετωπίζεται σαν μια  

απλή χειρωνακτική δραστηριότητα, αλλά πολύ περισσότερο ως μια  ζωοδοτική 

πράξη, η οποία παρομοιάζεται με γέννηση91. Η συμμετοχή τόσο του θεού, για 

όπως οι μαθηματικοί που είναι υπεύθυνοι για τη στατική του αγάλματος και για τους 
υπολογισμούς της ποσότητας των υλικών που απαιτούνται. Για τις ομάδες των τεχνιτών 
και το είδος της εργασίας τους.  βλ. της ιδίας: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ.  90. 120-134, 
& C. WALKER & M. DICK: “The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The 
Mesopotamian mῑs pî Ritual”...ό.π. σελ. 62. σημ. 14.15.16.17. 
89 Σε ένα κείμενο εμφανίζονται οι «ιεροτεχνίτες» ως μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων που 
δημιουργήθηκαν ακριβώς για την αποστολή αυτή, να υπηρετούν ως τα χέρια του 
δημιουργού - τεχνίτη θεού Έα. Στην κατασκευή ενός ιερού ειδώλου του θεού Marduk, ο 
θεός αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της αποστολής τους χαρίζει σε εκείνους ιδιαίτερη 
σοφία, σταθερότητα, λογική και καθαρότητα για το έργο τους. Βλ. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder..ό.π. σελ. 114-117,  πρβλ. A. BERLEJUNG: “Der Handwerker als 
Theologe...ό.π. σελ. 146-148. 
90  Οι «ιεροτεχνίτες» αποδίδουν τη αποκάλυψη των θεών «δια χειρός». Μάλιστα τα 
ονόματά τους δεν αναφέρονται πουθενά, επειδή ως ο κατεξοχήν δημιουργός του ιερού 
αγάλματος θεωρείται ο θεός Ea. βλ. A. BERLEJUNG: “Der Handwerker als Theologe...ό.π. 
σελ. 148-149 σημ. 17. Δανείζουν όμως τα χέρια τους και στον κορυφαίο των τεχνιτών, τον 
ασσύριο βασιλιά. βλ. της ιδίας: Die Theologie der Bilder..ό.π. σελ. 104-105. 
91  Πρόβλημα ουσιαστικό είναι η μετάφραση των όρων που χαρακτηρίζουν την 
κατασκευή του ιερού ειδώλου ως  «γέννηση» ή «δημιουργία». Υπάρχει μάλιστα η θεωρία 
ότι το ιερό είδωλο μπορεί να χαρακτηριστεί ως "τέκνο της μητέρας θεάς". Στα 
σουμεριακά κείμενα χρησιμοποιείται σαφώς ο όρος «γέννηση». Για το πρόβλημα και την  
ορολογία βλ. C. WALKER & M. DICK: “The Induction of the Cult Image in Ancient 
Mesopotamia: The Mesopotamian mῑs pî Ritual”...ό.π. σελ 116-117, καθώς και A. 
BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 135-141 και της ιδίας: Geheimnis und 
Ereignis : zur Funktion und Aufgabe der Kultbilder in Mesopotamien..ό.π. σελ. 110. 
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τον οποίο κατασκευάζεται το είδωλο, όσο και του δημιουργού θεού Ea με την 

χορεία των βοηθών θεών - τεχνιτών (υποστάσεων του θεού Εa) φανερώνει 

ξεκάθαρα ότι το ιερό είδωλο ήδη από την αρχή  της κατασκευής του βρίσκεται σε 

κοινωνία με τον κόσμο των θεών92. 

 

Ι.1.2.β. Ο χώρος και τα υλικά κατασκευής 

 Η κατασκευή γινόταν στα εργαστήρια των ναών. Στις πηγές 

χρησιμοποιείται ο όρος «bīt-mummu» που σημαίνει «οίκος της ζωοποιού 

δύναμης»93. Αν και στους χώρους αυτούς τα είδωλα κατασκευάζονταν και σε 

ειδικές περιπτώσεις επισκευάζονταν94, η ονομασία που προτιμάται έχει 

θεολογικό περιεχόμενο, επειδή στον ιερό αυτό χώρο οι ουράνιοι και αόρατοι θεοί 

αποκαλύπτονται στην υλική, ορατή, ενδοκοσμική τους μορφή.  Οι χώροι ήταν 

ιεροί, επειδή η κατασκευή ίσχυε ως μια λατρευτική πράξη και απαγορευόταν η 

είσοδος στον οποιοδήποτε εκτός από τους ιερείς, τους «ιεροτεχνίτες» και τον 

βασιλιά. Επίσης αναφέρεται ότι σε κάποιες εορτές και μετά από λιτανείες τα 

αγάλματα των θεών μεταφέρονταν στα εργαστήρια για να στολιστούν. 

 Τα λατρευτικά είδωλα της Μεσοποταμίας αποτελούνταν συνήθως από 

έναν ξύλινο πυρήνα (gištuppu), ο οποίος χαρακτηρίζεται ως το «σώμα» ή τα 

«οστά» των θεών95. Ιδιαιτέρως προτιμούνται η κέδρος, το κυπαρίσσι και το 

92 Εκτός από την ενδιαφερόμενη θεότητα και τον Ea  συμμετέχουν βοηθώντας του 
τεχνίτες μια ολόκληρη ομάδα θεών τεχνιτών. Τους ξυλουργούς εποπτεύει ο θεός Ninildu, 
τους κοσμηματοποιούς που επεξεργάζονται τους πολύτιμους λίθους για τα μάτια των 
θεών εποπτεύει ο θεός Ninkurra, τους κοσμηματοποιούς για τα τριχωτά μέρη  της 
κεφαλής του αγάλματος, όπως τα φρύδια, τα γένια και τα μαλλιά εποπτεύει ο Ninzadim, 
μια υπόσταση του Ea. Προστάτης των μεταλλουργών είναι ο Ninagal και των χρυσοχόων 
ο Kusigbanda. Αναλυτικά βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 120-134. 
πρβλ. της ιδίας: Geheimnis und Ereignis : zur Funktion und Aufgabe der Kultbilder in 
Mesopotamien..ό.π. σελ. 110. 
93 Για την ονομασία των εργαστηρίων Βλ. C. WALKER & M. DICK: “The Induction of the 
Cult Image in Ancient Mesopotamia: The Mesopotamian mῑs pî Ritual”...ό.π. σελ. 11,. Βλ 
επίσης  A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 89-93, πρβλ. της ιδίας: 
„Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die Bilder im Alten 
Testament“, στο B. Janowski & M. Köckert,  Religionsgeschichte Israels – Formale und materiale 
Aspekte, Gütersloh 1999,  σελ. 213 ιδιαίτερα σημ. 25. 
94  Για την επισκευή βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 149-154, 266-269 
& 283. 
95 βλ A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 120-124 Το ξύλινο αυτό μέρος του 
ειδώλου γίνεται αντικείμενο της σκωπτικής κριτικής των προφητών. βλ. Ησα. 44,19 ( בול
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καρποφόρο φοινικόδεντρο που ήταν αγαπητά για την ευχάριστη μυρωδιά τους. 

Το δέντρο είχε μεγάλη σημασία εξαιτίας της συμβολικής δύναμης του στη 

θρησκεία της Αρχαίας Ανατολής ως σύμβολο της ζωής και  της συμπαντικής 

ενότητας του ουρανού, της γης, αλλά και του κάτω κόσμου96. Τον ξύλινο αυτό 

πυρήνα κάλυπτε ένα στρώμα ελαφρά σφυρηλατημένου χαλκού και στην 

συνέχεια καλυπτόταν εξωτερικά από τους χρυσοχόους με φύλλα από χρυσό και 

ασήμι97. Για τους οφθαλμούς, την κόμμωση και άλλα εξωτερικά σημεία των 

θεών χρησιμοποιούνταν πολύτιμοι λίθοι, όπως λάπις λάζουλι98, αχάτης, 

μαγνητίτης, ήλεκτρον, καρνεόλιο κ.α.99. Για όλα αυτά τα υλικά υπήρχαν 

ξεχωριστές ευχές που λέγονταν από του ιερείς  στα πλαίσια ενός τελετουργικού  

που άλλαζε την ποιότητα των υλικών και δεν θεωρούνταν στο εξής νεκρή ύλη, 

αλλά φορείς της θεϊκής παρουσίας. 

 Με την λατρευτική τελετουργία το υλικό είδωλο ερχόταν σε άμεση σχέση 

με τον κόσμο των θεών. Στα κείμενα που μαρτυρούν αυτό το τελετουργικό τα 

υλικά της κατασκευής  γίνονται σύμβολα της ολότητας της φύσης. Ο ξύλινος 

πυρήνας λέγεται ότι προέρχεται από ένα δέντρο που χαρακτηρίζεται ως  «το ιερό 

 Η Επιστολή Ιερεμία  στ. 19 σατιρίζει τα λατρευτικά είδωλα και τα παρομοιάζει με .(עץ
τους ξύλινους δοκούς της αρχιτεκτονικής των οικιών. Ανάλογη κριτική συναντάται και 
στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Βλ. M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult 
Image”...ό. π. σελ. 42-43 σημ. 103. 
96 Και στην Π.Δ. επιλέγονται συγκεκριμένα δέντρα για να κατασκευαστούν αντικείμενα 
της λατρείας του Γιαχβέ, όπως ξύλο αγριελιάς για τα Χερουβίμ στον ναό του Σολομώντα  
(1 Βασ 6,23) και ξύλο ακακίας για την κιβωτό της Διαθήκης. βλ A. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 123-124, για την Π.Δ. σημ. 682. Για το δέντρο στην Αρχαία 
Αντολή βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, 
Göttingen 51996, σελ. 118-120. 164-166. Πρβλ. H. RINGGREN: Die Religionen des Alten Orients, 
Göttingen 1979, σελ. 140. Για της θεότητες των δέντρων στην Αίγυπτο βλ. ιδίου: Das Recht 
der Bilder gesehen zu werden, (OBO 122) Freiburg, Schweiz-Göttingen 1992, (κεφ. ΙΙ. Ägyptische 
Baumgöttinnen der 18.-21. Dynastie) σελ. 62-138. 
97 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 132. 
98 Το πολύτιμο αυτό πετράδι αναφέρεται στην Π.Δ. σε κείμενα θεϊκής αποκάλυψης (Εξ. 
24, 9-11 & Ιεζ. κεφ 1 και 10) ως «σάπφειρος» (ספיר), δεν πρόκειται όμως για το ζαφείρι, 
αλλά για τον λαζουρίτη που εισάγονταν στην αρχαία Μεσοποταμία από την περιοχή του 
σημερινού Αφγανιστάν. Στην βιβλική παράδοση βρίσκεται και αυτό ανάμεσα στα 
δώδεκα πετράδια για την θεμελίωση της Νέας Ιερουσαλήμ (Τωβ 13,17 & Αποκ. 21,19 ). 
Θεωρείται ότι είναι κομμάτι του ουρανού. βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst… 
ό.π. σελ. 255. πρβλ. F. HARTENSTEIN: „Wolkendunkel und Himmelsfeste. Zur Genese und 
Cosmologie der Vorstellung des Himmlischen Heiligtums JHWHs “ στο B. Janowsky - B. 
Ego: Das Biblische Weltbild und seine Altorientalischen Kontexte, Tübingen 2001, σελ. 139. 
99 Βλ. αναλυτικά A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 124-131. 
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δέντρο [...] του οποίου οι ρίζες φτάνουν διακόσιες ώρες στην μακρινή θάλασσα, έως 

τα βάθη του Άδη και η κορυφή του αγγίζει τα ύψη του ουρανού του (θεού) Anu»100. 

Ανάλογη είναι και η σημασία των πολύτιμων λίθων, οι οποίοι προέρχονται από 

τις μεγάλες οροσειρές της γης. Με την χρήση τους στην κατασκευή του ειδώλου 

μεταβάλλονται τελετουργικά  και εντάσσονται στο σώμα των θεών και όχι μόνο 

αστράφτουν και θαμπώνουν με την λάμψη τους, αλλά προστατεύουν με τις 

μαγικές-αποτροπαϊκές ιδιότητές τους το ιερό είδωλο, από εχθρικές δαιμονικές 

δυνάμεις101.  Όπως αναφέρεται στις σχετικές πινακίδες σφηνοειδούς γραφής «το 

ιερό άγαλμα κατασκευάστηκε από την ολότητα του ουρανού και της γης [...] 

κατασκευάστηκε στον ουρανό και στην γη [...] είναι ένα δημιούργημα των θεών και 

των ανθρώπων»102. 

 

Ι.1.2.γ. Η μορφή του ιερού ειδώλου 

 Η μορφή ενός ιερού ειδώλου δεν είναι κάτι που εξαρτάται από την 

έμπνευση των τεχνιτών ή από τις ιδέες και την βούληση του βασιλιά και των 

ιερέων103. Οι μορφή του ιερού ειδώλου δεν είναι αυθαίρετη αλλά κατευθύνεται 

από αρχαία πρότυπα. Τα αρχαία πρότυπα διαφυλάττουν την μορφή της 

θεότητας που γνωστοποιήθηκε στα αρχαία χρόνια δια αποκαλύψεως. Έτσι τα 

είδωλα θεωρούνταν αποτέλεσμα της συνεργίας θεών και ανθρώπων και 

καθιστούσαν το αόρατο ορατό σε συγκεκριμένη μορφή. Δεν θεωρούνταν 

ομοιώματα, ανθρώπων ή ζώων ή φυσικών πραγμάτων και φαινομένων, αλλά 

100 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 123. 
101 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 131, ιδιαίτ. σημ. 732.   
102 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 438-439, Πρβλ. της 
ιδίας:„Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die Bilder…ό. π. σελ. 
212. Πρβλ. M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image”...ό.π. σελ. 44. Πρβλ. C. 
WALKER & M. DICK: “The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The 
Mesopotamian mῑs pî Ritual”...ό.π. σελ. 98-99 & 114. 
103 Σε γενικές γραμμές η μορφή του κυρίαρχου θεού παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με 
τον βασιλιά. Για παράδειγμα η μορφή του θεού Ασσούρ εμφανίζει σημαντικές αναλογίες 
με τον Ασσύριο μονάρχη. Βλ. H. RINGGREN: „The symbolism of Mesopotamian cult 
images“ στο H. Biezais: Religious Symbols and their Functions, Stockholm 1979, σελ. 107. Για 
την ποικιλία στην απόδοση του Ασσούρ βλ. A. BERLEJUNG: „Die Reduktion Komplexität. 
Das theologische Profil einer Gottheit und seine Umsetzung in der Profil einer Gottheit und 
seine Umsetzung in der Ikonographie am Beispiel des Gottes Aššur im Assyrien des 1. Jt. V. 
Chr.“ Στο B. Groneberg & H. Spieckermann, Die Welt der Götterbilder (BZAW 376) Berlin 
2007, σελ. 9- 56. 
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αποκεκαλυμμένες εικόνες της θεότητας. Τα πρότυπα φυλάσσονταν ως μαρτυρία 

της θεϊκής επιφάνειας στους αρχαίους ναούς104. Χωρίς  την αποκάλυψη της 

μορφής της θεότητας, δηλαδή την κατοχή ενός αποκεκαλυμμένου προτύπου της 

μορφής της ήταν αδύνατο να κατασκευαστεί το λατρευτικό της είδωλο, όπως 

μαρτυρεί το κείμενo για το λατρευτικό είδωλο του θεού Šamaš από την 

μεσοποταμιακή πόλη Σιππάρ105. Στην περίπτωση αυτή έπρεπε δια χρησμού να 

ερωτηθεί η θεότητα.  

 Πρόκειται για ένα κείμενο του βασιλιά της Βαβυλώνας Nabû-apla-iddina 

(887-855 π.Χ.) που βρέθηκε στο Σιππάρ στα 1881 από Άγγλους αρχαιολόγους. Η 

πινακίδα βρέθηκε μαζί με δυο πήλινες θήκες μέσα σε ένα κιβώτιο από ψημένο 

πηλό που ήταν θαμμένο σε ένα βοηθητικό χώρο του κυρίως ναού του Šamaš , ο 

οποίος λεγόταν  Ebbabara (εικ. 9. 12αβ. )106. Όπως φαίνεται και στις δυο αυτές 

πήλινες θήκες έχει αποτυπωθεί το ανάγλυφο της πινακίδας και μια από αυτές 

έχει μια επιγραφή με το όνομα του βασιλιά Nabupolassar (620-605 π.Χ.) (εικ. 

10)107. Η λίθινη πινακίδα έχει τις διαστάσεις 30 x 18 και καλύπτεται και στις δυο 

πλευρές της από ένα κείμενο σε τρεις στήλες (εικ 11αβ.)108. Το πάνω μέρος της 

μπροστινής πλευράς (σχεδόν το ένα τρίτο) διακοσμεί μια ανάγλυφη παράσταση, 

στην οποία καθώς φαίνεται κυριαρχεί μια σκηνή με την μορφή του ηλιακού θεού 

Šamaš, ένθρονου κάτω από ένα στέγαστρο. Από την οροφή δυο θεότητες 

κρατούν με σκοινιά ένα βάθρο με το σύμβολο του ηλιακού θεού, έναν ηλιακό 

δίσκο, ενώ στα αριστερά της σκηνής δυο άνθρωποι και μια θεά κατευθύνονται 

προς τον ένθρονο θεό (εικ. 11α. 12αβ. 13.). Από το κείμενο (Col. VI 27-30), στο 

οποίο αναφέρεται το 31ο έτος της βασιλείας του Nabû-apla-iddina, μπορεί να 

χρονολογηθεί η επιγραφή πιθανότατα στο έτος 839 π.Χ. Το πήλινο κιβώτιο φέρει 

104 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 118. 144. βλ. Της ιδίας: „Ikonophobie 
oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die Bilder..ό.π. σελ. 211-213. 
105 Αγγλική μετάφραση βλ. C. WALKER & M. DICK: “The Induction of the Cult Image in 
Ancient Mesopotamia: The Mesopotamian mῑs pî Ritual”...ό.π. σελ. 59-63. Γερμανική 
μετάφραση και σχόλια  βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 141-149. 
106 L. KING: Babylonian Boundary Stones and Memorial-Tablets in the British Museum, London 
1912, Pl. C. (Βρετ. Μουσείο 91001 & 91002) 
107 L. KING: Babylonian Boundary Stones and Memorial-Tablets in the British Museum, London 
1912, Pl. CI. (Βρετ. Μουσείο 91002 &  το κιβώτιο 91004) 
108 L. KING: Babylonian Boundary Stones and Memorial-Tablets in the British Museum, London 
1912, Pl. XCVIII & XCIX  (Βρετ. Μουσείο 919000). 
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την επιγραφή «Εικόνα (șal-lam) του Šamaš, άρχοντα του Sippar, ο οποίος κατοικεί 

στο Ebabbara»109.  Η παράσταση του ένθρονου θεού είναι πολύ σημαντική  για την 

έρευνα της Π.Δ. κυρίως για την κατανόηση της παράστασης του ένθρονου 

Γιαχβέ πάνω από τα ύδατα (Ψαλ. 29,10)110.  Όπως αναφέρεται στην πινακίδα 

(Col. I) το λατρευτικό είδωλο του θεού Šamaš καταστράφηκε από μια εχθρική 

επιδρομή. Η λατρεία στο Σιππάρ διακόπηκε και ξεχάστηκε έτσι η μορφή του 

(šikinšu) και τα διακριτικά του (simātīšu)111. Η καταστροφή έφερε τη διακοπή της 

λατρείας και η διακοπή την απώλεια των παραδόσεων του ιερού για τη μορφή 

του λατρευτικού ειδώλου. Λύση προσπάθησε να δώσει ο βασιλιάς της 

Βαβυλώνας Σιμπάρ-Σιππάκ (1025-1008 π. Χ.) ζητώντας χρησμό. Όμως ο θεός δεν 

αποκάλυφθηκε και ο βασιλιάς δεν βρήκε τίποτα. Αφού δεν ήρθε θεϊκή 

απάντηση, τότε ο Σιμπάρ-Σιππάκ έδωσε εντολή να κατασκευαστεί ένας ηλιακός 

δίσκος (niphu) ως λατρευτικό σύμβολο για να συνεχιστούν κανονικά στο ιερό οι 

θυσίες και οι άλλες τελετουργίες112. Όμως ύστερα από αρκετά χρόνια ο θεός 

απάντησε σε έναν βασιλιά της Βαβυλώνας, τον Nabû-apla-iddina (887-855 π.Χ.) 

και «έστρεψε ξανά το πρόσωπό του». Βρέθηκε με τη βοήθεια του ιερέα και 

χρησμοδότη του ναού, Nabû-nadin-shumi στην δυτική όχθη του Ευφράτη «ένα 

ανάγλυφο της εικόνας του θεού (uṣurti ṣalmīšu) από ψημένο πηλό, με την εξωτερική 

μορφή (šikinšu) και τα διακριτικά του (simātīšu)» (Col. III, 11-30).  Στην συνέχεια ο 

ευλογημένος βασιλιάς, αφού είδε το εύρημα, πήρε την θεία εντολή να 

κατασκευάσει σύμφωνα με αυτό113 την εικόνα (ṣalmu), δηλ. το λατρευτικό άγαλμα 

109 M. KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots...ό. π. σελ. 282 σημ. 38. 
110 Βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο Ναός στο όραμα της κλήσης του προφήτη Ησαΐα. (Ανάτυπο 
από το Δελτίο Βιβλικών Μελετών, Τομ. 4 (ΝΣ), Θεσσαλονίκη 1985. Ο T. METTINGER 
συνέδεσε την παράσταση με τον χαρακτηρισμό του Γιαχβέ ως «Γιαχβε Σαββαώθ» στο του 
ιδίου: The Dethronement of Sabaoth – Studies in the Shem and Kabod Theologies, Lund  1982, σελ. 
29-32.  Αντίθετα ο M. METZGER  ερμηνεύει έτσι τον ένθρονο Γιαχβέ πάνω από τα ύδατα 
τα υπεράνω του στερεώματος στο έργο: Schöpfung, Thron und Heiligtum (BThS 57) 
Neukirchen 2003, σελ. 4-10. 131-132 σημ. 115. & 150-151, πρβλ. O. KEEL: Die Welt der 
Altorientalischen Bildsmbolik...ό.π. σελ. 153 εικ. 239. 
111  Για τον όρο Simtu βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 78. 
112 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 142. 
113 Ίσως ο ιερέας συνδύασε διάφορες προϋπάρχουσες παραστάσεις του Σαμάς και τις 
ενσωμάτωσε σε μια εντελώς νέα σύνθεση, μιας και το ανάγλυφο συγκεντρώνει στοιχεία 
από εντελώς διαφορετικές εκδοχές που είναι στην έρευνα γνωστές (ναός, στέγαστρο, 
θρόνος με ταυρόμορφους βοηθούς θεούς, δακτύλιος και ράβδος). Για το ζήτημα της 
μορφής του Σαμάς στο ανάγλυφο που βρέθηκε και έγινε το πρότυπο για την κατασκευή 
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τoυ Šamaš για το ιερό της πόλης. Το είδωλο κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλα τα 

τελετουργικά και ο θεός «κατοίκησε στην κατοικία του»(Col. IV, 28). Τέτοιου 

είδους αποκάλυψη λαμβάνει και ο Μωυσής στο όρος Σινά για την κατασκευή της 

σκηνής, της κιβωτού και των σκευών της λατρείας114. Από την αποκάλυψη όμως 

του Γιαχβέ απουσιάζει κάποια οδηγία για την κατασκευή ενός λατρευτικού 

αγάλματος και δεν αποκαλύπτεται η μορφή του. Κάτι ανάλογο με την Π.Δ. δεν 

απουσιάζει από τη Μεσοποταμία. Παρόλο που σχεδόν όλοι οι μεγάλοι θεοί 

έχουν μια παράδοση ανθρωπομορφικής απόδοσης, απουσιάζουν οι μορφές δυο 

θεών που σε κανένα από τα διαθέσιμα ευρήματα δεν έχουν ανθρωπομορφικά 

αποδοθεί. Πρόκειται για τον Ανού και τον Ενλίλ115, οι οποίοι αποδίδονται απλά 

με κερασφόρα στέμματα που φορούν όλοι οι θεοί (εικ. 34. 36. 37. 38.). 

 

Ι.1.3. Τα τελετουργικά mῑs pî και pit pî  

 Για να "κατοικήσει ο Σαμάς στην κατοικία του", όπως αναφέρεται στην 

πινακίδα από το Σιππάρ, πέρασε το ιερό άγαλμά από τις απαιτούμενες 

τελετουργίες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Το τελευταίο στάδιο της 

κατασκευής και του «καθαγιασμού» του ειδώλου ήταν μια απαραίτητη 

λατρευτική τελετή με την οποία η ιερή εικόνα απεκδυόταν κάθε τι το γήινο και 

μπορούσε να λειτουργήσει ως το ενδοκοσμικό σώμα της θεότητας. Μέχρι να 

πραγματοποιηθεί αυτή η τελετή αναφέρονται τα κείμενα στο είδωλο ακόμα με 

τον όρο δοκός (gištuppu)116. Αυτή η τελετουργία ονομάζεται στις πηγές 

«τελετουργικό της πλύσης του στόματος» (βαβυλ. mῑs pî)  ή «τελετουργικό του 

του νέου λατρευτικού ειδώλου στο Σιππάρ, αλλά και γενικότερα για την προβληματική 
γύρω από τη μορφή των λατρευτικών αγαλμάτων του Σαμάς, του Σίν, της Ιστάρ, της 
Γκούλα και του Νινούρτα βλ. D. COLLON:”Iconographic Evidence for Some Mesopotamian 
Cult Statues” στο B. GRONEBERG & H. SPIECKERMANN: Die Welt der Götterbilder (BZAW 
376) Berlin 2007.  σελ. 57-84, ιδιαίτερα τα συμπεράσματα σελ. 64-65. 
114 Βλ. Εξ. 25,9-40 και 27,8. πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό. π. σελ. 147 και 
της ιδίας: “Der Handwerkυer als Theologe...ό. π. σελ. 157. 
115 Βλ. T. ORNAN: The Triumph of the Symbol: Pictorial Representations of Deities in Mesopotamia 
and the Biblical Image Ban (OBO 213), Göttingen 2005, σελ. 46. Πρβλ. M. SHENKAR: 
„Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran and Central Asia“ στο Bulletin of the Asian 
Institute NS Vol. 28. (2008), σελ. 244. 
116 M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image”, στο του ιδίου: Born in Heave 
Made in Earth - The Making of the Cult Image in Ancient Near East, Winona Lake - Indiana 1999, 
σελ. 43. 
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ανοίγματος του στόματος» (βαβυλ. pit pî)117. Οι ονομασίες αυτές οφείλονται στην 

τελετουργική πλύση και το τελετουργικό άνοιγμα του στόματος του ειδώλου.  Το 

όλο τελετουργικό μπορεί να διαιρεθεί σε τρία μέρη118:  α) Το είδωλο τοποθετείται 

μπροστά στον δημιουργό θεό Ea. β) Το είδωλο τοποθετείται μπροστά στον 

ηλιακό θεό Šamaš. γ) Η είσοδος του ειδώλου στο άδυτο του ναού της θεότητας.   

 Στο πρώτο στάδιο το είδωλο στα πλαίσια μιας «διαβατήριας τελετής» 

οδηγείται μπρος τον δημιουργό θεό Ea για να απελευθερωθεί από κάθε τι γήινο 

και βέβηλο που το χαρακτηρίζει και να ενωθεί με τον δημιουργό θεό και τους 

βοηθούς του.  Το τελετουργικό έχει ως αφετηρία το εργαστήρι (bīt mummi) και 

συνεχίζεται με πομπή στο ποτάμι. Μπροστά στον δημιουργό θεό Έα, ο οποίος, 

εκτός από θεός των τεχνιτών ήταν πρωτίστως η θεότητα του γλυκού ύδατος 

γίνεται ο τελετουργικός διαχωρισμός από την γήινη καταγωγή του.  

 Στο δεύτερο μέρος συμμετέχει και ο ηλιακός θεός Šamaš. Το είδωλο 

οδηγείται μπροστά στον θεό ήλιο, στον κήπο του ναού. Στις τελετές αυτές 

επιτυγχάνεται η ζωοποίηση του ειδώλου και η μύησή του στα καθήκοντα του. Ο 

Šamaš αναλαμβάνει τον ρόλο του μυσταγωγού. Στο στάδιο αυτό μεταλλάσσεται 

το είδωλο σε μια υπερκόσμια πραγματικότητα, διαθέτει στο εξής την θεϊκή 

δύναμη, το ME119, το οποίο ενώνει τον κόσμο των θεών με τον κόσμο των 

117  Αναλυτικά για το τελετουργικό βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 
191-259,  πρβλ. της ιδίας: „Washing the Mouth: The Consecration of Divine Images in 
Mesopotamia“ στο Karel Van Der Toorn; The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and 
the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 45-72. Βλ. επίσης 
την παρουσίαση και την μετάφραση των κειμένων από τους C. WALKER & M. DICK: 
“The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The Mesopotamian mῑs pî Ritual” 
στο Michael B. Dick (Ed.)  Born in Heave Made in Earth - The Making of the Cult Image in Ancient 
Near East, Winona Lake, Indiana 1999, σελ. 55-121, βλ. την ιδιαίτερα κατατοπιστική 
εισαγωγή στον ίδιο τόμο σελ. 3-31. Πρβλ. στον ίδο τόμο M. DICK:”Prophetic Parodies of 
Making the Cult Image..ό.π. σελ. 40-41. Βλ. επίσης B. SOMMER: The Bodies of God and the 
World of Ancient Israel, Cambridge 2009, σελ. 19-24. Καθώς και στην έκδοση και μετάφραση 
όλων των σωζόμενων κειμένων C. WALKER & M. DICK: The Induction of the Cult Image in 
Ancient Mesopotamia: The Mesopotamian mῑs pî Ritual -Transliteration, Translation and 
Commentary, Helsinki 2001. 
118 Ανάλυση και ερμηνεία των τριών μερών βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der 
Bilder…ό.π. σελ.257 πρβλ. της ιδίας: „Washing the Mouth: The Consecration of Divine 
Images in Mesopotamia“..ό.π. σελ. 68-72. 
119 Ο όρος me είναι σουμεριακός και χαρακτηρίζει την θεϊκή δύναμη βλ A. BERLEJUNG: 
Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ.20-24. πρβλ. H. RINGGREN: Die Religionen des Alten Orients, 
Göttingen 1979, σελ. 68 & 71. Πρβλ. Γ. ΖΙΑΚΑ: Θρησκεία και Πολιτισμός των προϊστορικών 
κοινωνιών και των αρχαίων λαών, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 194-195. 
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ανθρώπων. Το μέρος αυτό λαμβάνει χώρα κάτω από τον ορατό ήλιο, στον κήπο 

του ναού120.  

  Στο  τρίτο και τελευταίο στάδιο του τελετουργικού το είδωλο  

μεταφέρεται στο άδυτο του ναού της θεότητας του και αναλαμβάνει  καθήκοντα. 

Αυτό γίνεται με μια τελετουργική πομπή εισόδου του αγάλματος στον ναό, όπου 

«ενθρονίζεται»  στην μόνιμη κατοικία της θεότητας.  

 Σε όλα αυτά τα τελετουργικά που διαρκούν δυο μέρες το είδωλο 

μεταφέρεται από το εργαστήρι στην όχθη του ποταμού, στον κήπο και τέλος 

στον ναό της θεότητας. Στην όχθη και στην αφετηρία αυτής της μετάλλαξης 

εμφανίζονται οι ιεροτεχνίτες με τα εργαλεία τους εμπρός στον θεό Έα και 

ορκίζονται  ότι δεν κατασκεύασαν οι ίδιοι το είδωλο, αλλά οι προστάτες θεοί της 

τέχνης τους, οι βοηθοί του θεού των τεχνών121. Την ίδια στιγμή ένας ιερέας με 

ένα μαχαίρι από ξύλο φοινικόδεντρου χτυπούσε ελαφρά τα χέρια των 

ιεροτεχνιτών για να δηλωθεί με τον τρόπο αυτό η τελετουργική "αποκοπή των 

χειρών τους"122. Έτσι γινόταν συμβολικά η κάθαρση του ειδώλου από οτιδήποτε 

γήινο ήρθε σε επαφή με αυτό. Το γήινο στην περίπτωση αυτή είναι τα χέρια των 

ιεροτεχνιτών κατά την κατασκευή.   

 Σε όλους αυτούς τους σταθμούς γίνονται δεκατέσσερις τελετουργικές 

πλύσεις και διανοίξεις του στόματος του ειδώλου. Αρχικά εξασφαλίζεται η 

αποκάθαρση του από την ανθρώπινη επαφή κατά την κατασκευή του στο 

120  Για τους κήπους στους ναούς της Μεσοποταμίας βλ. O. KEEL: Die Welt der 
Altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, Göttingen 51996, σελ. 131-133 Πρβλ. M. 
DIETRICH: „Das biblische Paradies und der babylonische Tempelgarten – Überlegungen zur 
Lage des Gartens Eden“ στο B. Janowski & B. Ego (Hg.) Das biblische Weltbild und seine 
altorientalische Konstexte ( FAT 32) Tübingen 2001, σελ. 281-323. 
121 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 236. Οι ιεροτεχνίτες ορκίζονται τα 
εξής «Αυτά τα είναι τα έργα που έκαναν όλοι οι θεοί μαζί, δεν το έκανα εγώ» βλ. Τη 
γερμανική μετάφραση του W. FARBER: "Ritual für das Bespannen der Kesselpauke", στο 
TUAT II/2 Gütersloh 1987, σελ. 234-236. 
122 Τα δρώμενα και τα λεγόμενα έχουν σωθεί στη βαβυλωνιακή πινακίδα του 
τελετουργικού ΒΜ 45749 . Ο στίχος 52 αναφέρεται στην «αποκοπή» των χειρών των 
τεχνιτών και στον όρκο «anāku la ēpuššu Ninagal Ea ša nappaḫi īppušš» (εγώ δεν το 
κατασκεύασα ο Ninagal, δηλ. ο θεός σιδηρουργός Ea, εκείνος το κατασκεύασε). βλ. C. 
WALKER & M. DICK: “The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The 
Mesopotamian mῑs pî Ritual”... ό.π. σελ. 80-81. 
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εργαστήρι123. Αυτό επιτυγχανόταν με την τελετουργική πλύση, την κάθαρση, 

αλλά και με την τελετουργική άρνηση οποιασδήποτε ανθρώπινης επαφής, ώστε  

το είδωλο να ισχύει αποκλειστικά ως έργο των θεών τεχνιτών, ενώ από την 

ανθρώπινη πλευρά ως "αχειροποίητο". Με την τελετουργική διάνοιξη του 

στόματος του ειδώλου, όπως αναφέρουν οι πηγές124, επιτυγχάνεται η ζωοποίηση 

του ιερού ειδώλου, επειδή το άγαλμα « δεν οσμίζεται  θυμίαμα χωρίς την διάνοιξη 

του στόματος, δεν τρώει άρτο, δεν πίνει ύδωρ»125.  

 Μέσα από συγκεκριμένα στάδια της τελετουργίας το λατρευτικό είδωλο 

έπαιρνε την θέση του στο άδυτο του ναού του και παραδινόταν στη λατρεία126. 

Τους στόχους του τελετουργικού συνοψίζει η A. BERLEJUNG127 σε επτά σημεία: 

Πρώτον, με την πλύση του στόματος επιτυγχάνεται η απόλυτη αγνότητα του 

αγάλματος. Δεύτερον, με την αποκοπή των χειρών των τεχνιτών εκμηδενίζεται 

το ανθρώπινο στοιχείο. Τρίτον, με τη διάνοιξη του στόματος πραγματοποιείται η 

ζωογόνηση, δηλαδή ενεργοποιούνται οι αισθήσεις της θείας εικόνας. Τέταρτον 

καθορίζεται η μοίρα του ειδώλου. Πέμπτον, ενσωματώνεται η θεότητα με το 

είδωλό της στην χορεία των άλλων θεών. Έκτον, εισέρχεται το ME, η θεία 

123 Στην βαβυλωνιακή εκδοχή γίνεται λόγος για δεκατέσσερις πλήσεις, ενώ στην 
ασσυριακή εκδοχή των πινακίδων της Νινευή αναφέρονται επτά πλύσεις. Σύμφωνα με 
την A. BERLEJUNG (Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 196-197) οι διαφορά αυτή δεν πρέπει 
να καταναοηθεί κυριολεκτικά, επειδή στην Βαβυλώνα από τον 9ο π. Χ. αι.  ο όρος mῑs pî 
(πλύση του στόματος) είχε ήδη εξελιχθεί σε τεχνικός όρος και προσδιόριζε και το 
λεγόμενο τελετουργικό άνοιγμα του στόματος του αγάλματος (pit pî).  
124  Βλ. την πινακίδα από το Sultantepe STT 200. 42-44: «an-nu-u  ina  la  pi-it   pî-i  qut-ri-in-na  
ul  iș-și-in a-ka-la  ul ik-kal me-u  ul i-šat». Βλ. την αγγλική μετάφραση C. WALKER & M. 
DICK: “The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The Mesopotamian mῑs pî 
Ritual”...ό.π. σελ.  99 &  114. Και την γερμανική απόδοση από την A. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 258 & 450. 
125  Η ανικανότητα των ειδώλων να οσμίζονται , να τρώνε και να πίνουν είναι ένα 
επιχείρημα της προφητικής κριτικής κατά των ειδώλων στο Ιερ. 10,5 και στον Ψαλ. 135. 
Βλ. C. WALKER & M. DICK: “The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The 
Mesopotamian mῑs pî Ritual”...ό.π. σελ. 114. 
126 Βλ. A. BERLEJUNG:: „Washing the Mouth: The Consecration of Divine Images in 
Mesopotamia“ στο Karel Van Der Toorn; The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and 
the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 49. Πρβλ. C. 
WALKER & M. DICK: The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The Mesopotamian 
mῑs pî Ritual -Transliteration, Translation and Commentary, Helsinki 2001, σελ. 29-30. 
127  Α. BERLEJUNG:: „Washing the Mouth: The Consecration of Divine Images in 
Mesopotamia“…ό. π. σελ. 71. Πρβλ. C. WALKER & M. DICK: The Induction of the Cult Image 
in Ancient Mesopotamia: The Mesopotamian mῑs pî Ritual -Transliteration, Translation and 
Commentary, Helsinki 2001, σελ. 30. 
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δύναμη στον καινούργιο φορέα της. Και τέλος, οδηγείται η λατρευτική εικόνα 

της θεότητας στο ναό της και «ενθρονίζεται» αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά 

της.       

 Όλες αυτές οι περίπλοκες τελετουργίες ήταν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτό ένα είδωλο από την χορεία των θεών.  Δεν 

θεωρείται δημιούργημα ανθρώπινων χειρών, αλλά  γεννήθηκε από τους 

θεούς128. Όλη αυτή τελετουργία ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να 

θεωρηθεί το είδωλο μιας θεότητας ιερό και να χρησιμοποιείται στην λατρεία.  

Στην έρευνα το τελετουργικό χαρακτηρίζεται ως η πιο ιερή και η πιο θεμελιώδης 

τελετουργία στην αρχαία Μεσοποταμία, επειδή με αυτό θεμελιώνεται η όλη 

λατρεία, γιατί με αυτό επιτεύχθηκε η παρουσία της ουράνιας, πνευματικής 

θεότητας στον υλικό κόσμο129.  Μόνο υπό αυτές τις τελετουργικές προϋποθέσεις 

γινόταν θεολογικά αποδεκτό ότι η αόρατη θεότητα φανερώνεται στην ορατή 

μορφή των λατρευτικού της ειδώλου που λειτουργεί ως κάθετος και οριζόντιος 

συμπαντικός άξονας που ενώνει την θεότητα με τον κόσμο (ουρανός - γη) και 

στην συνέχεια γίνεται το κέντρο για να ενώσει γύρω από  τον ναό και την πόλη 

ολόκληρη την χώρα130.   

 

Ι.1.4. Ο ρόλος των ιερών ειδώλων 

 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω τα ιερά λατρευτικά είδωλα των θεών 

της Μεσοποταμίας λειτουργούσαν ως τα ενδοκοσμικά σώματα των ουρανίων 

θεών και έχουν ως αποστολή την σηματοδότηση της παρουσίας των θεών στην 

γη. Τα λατρευτικά αγάλματα των θεών είναι οι φορείς της θεϊκής παρουσίας 

128 Αντίθετα στην προφητική πολεμική χαρακτηρίζονται τα είδωλα των θεών ως «ἔργα 
χειρῶν ἀνθρώπων» πρβλ. C. WALKER & M. DICK: “The Induction of the Cult Image in 
Ancient Mesopotamia: The Mesopotamian mῑs pî Ritual”...ό.π. σελ. 116 πρβλ. M. DICK: 
”Prophetic Parodies of Making the Cult Image”, στο του ιδίου:Born in Heave Made in Earth, 
The Making of the Cult Image in Ancient Near East, Winona Lake -Indiana 1999, σελ. 34-41. 
129 Οι ερευνητές διαπιστώνουν και μια αναλογία με την πίστη της εκκλησίας για την θεία 
Ευχαριστία. Μια αναλογία κατανοείται μεταξύ του άρτου και του οίνου ως σώματος και 
αίματος του Χριστού και των υλικών ειδώλων ως υλικών σωμάτων των θεοτήτων. Βλ. C. 
WALKER & M. DICK: The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The Mesopotamian 
mῑs pî Ritual -Transliteration, Translation and Commentary, Helsinki 2001, σελ. 4-8. 
130 Βλ. A. BERLEJUNG : „Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die 
Bilder..ό.π. σελ. 214-215, πρβλ. της ιδίας: Geheimnis und Ereignis: zur Funktion und 
Aufgabe der Kultbilder in Mesopotamien..ό.π. σελ. 112-118. 
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στον κόσμο. Το είδωλο ως ιερό αντικείμενο στο άδυτο του ναού μιας πόλης όχι  

μόνο καθιστά τη λατρεία των ουρανίων θεών δυνατή, αλλά αποτελεί και 

εγγύηση για την ευλογία και την ευημερία στην χώρα. 

 Η λειτουργία τους αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο ανάγλυφο της πινακίδας 

του θεού Šamaš από το Σιππάρ (εικ. 13). Στην παράσταση στο άνω μέρος της 

πινακίδας, όπως έγινε γνωστό εμφανίζεται το λατρευτικό είδωλο της θεότητας 

εντός ενός οικοδομήματος, προφανώς πρόκειται για το άδυτο ενός ναού, στην 

στέγη του οποίου στέκονται δυο ουράνια όντα (ίσως κατώτεροι θεοί, υπηρέτες 

του θεού Ήλιου). Το άδυτο πλησιάζει ένας άνθρωπος, σίγουρα ο βασιλιάς, 

οδηγούμενος από έναν ιερέα και μια θεά. Μάλλον πρόκειται για τον Nabu-apal-

iddina ο οποίος αξιώθηκε με την αποκάλυψη του θεού την αποστολή της 

κατασκευής του ιερού λατρευτικού ειδώλου για τον ναό Ebabbara. Αποκαλυπτική 

για τον ρόλο του λατρευτικού αγάλματος στην Αρχαία Ανατολή δεν είναι μόνο η 

παρουσία των ουράνιων πλασμάτων στην οροφή του οικοδομήματος, πράγμα 

που μάλλον θα ταίριαζε σε ένα ουράνιο χώρο, αλλά και η διακόσμηση του κάτω 

μέρους σκηνής  του ναού. Πρόκειται για κυματιστές γραμμές του ύδατος του 

ουρανού, μιας και στη βάση του, εκεί που βρίσκεται το στερέωμα εμφανίζονται 

αστέρες. Με την τοποθέτηση της σκηνής της εισόδου του βασιλέως στο άδυτο του 

ναού και της προσέγγισης του ιερού λατρευτικού ειδώλου του θεού πάνω στα 

ουράνια ύδατα, γίνεται από τους καλλιτέχνες γνωστό, ότι η σκηνή αυτή 

λαμβάνει χώρα σε δυο διαστάσεις. Πρόκειται όχι μόνο για το επίγειο ιερό του 

Σιππάρ, αλλά και τον ουράνιο  θρόνο του θεού Šamaš επί των υδάτων, στον 

οποίο κάθεται ο ίδιος ο θεός. Ο ηλιακός θεός αποτυπώνεται ταυτόχρονα παρών 

στον επίγειο και τον ουράνιο ναό του131. Αυτό φαίνεται και από το μέγεθος που 

έχει η θεότητα σε σχέση με τους ανθρώπους που πλησιάζουν το ιερό οίκημα.  

  Η παρουσία του θεού στο γήινο ναό επιτυγχάνεται μέσω του ιερού 

ειδώλου που λειτουργεί ως πύλη του ουρανού. Στη βιβλική διήγηση της ενύπνιας 

131 Βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο Ναός στο όραμα της κλήσης του προφήτη Ησαΐα. 
(Ανάτυπο από το Δελτίο Βιβλικών Μελετών, Τομ. 4 (ΝΣ), Θεσσαλονίκη 1985, M. 
METZGER: „Himmlische und irdische Wohnstatt Jahwes“ στο του ιδίου: Schöpfung, Thron 
und Heiligtum, Neukirchen 2003, σελ. 1-38 κυρίως 4-10. Πρβλ. T-A. RUDNIG: „Ist denn 
Jahwe auf dem Zion? Jer 8,18 – Gottes Gegenwart im Heilligtum“ ZThK 104 (2007) σελ. 270. 
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αποκάλυψης στον Ιακώβ ο λίθος που εγκαθιδρύει ο πατριάρχης μετά την 

αποκάλυψη καλείται οίκος θεού και πύλη του ουρανού (Γεν 28,17). Οίκος θεού 

χαρακτηρίζεται παραδοσιακά στην αρχαία Ανατολή ο ναός που φιλοξενεί το 

ιερό είδωλο της θεότητας. Εκεί έχει την έδρα της η θεότητα, όπως ο βασιλιάς στο 

ανάκτορό του και δέχεται τις θυσίες ως το γεύμα του ειδώλου, της εικόνας του132. 

Η εξέχουσα σημασία του ναού φαίνεται από τα ιερά επίθετα των ναών, όπως: E-

kur, οίκος του όρους, Kur-gal, μέγα όρος, E-babbar, οίκος του ανατέλλοντος ηλίου133.  

 Το είδωλο γίνεται οντολογικός κόμβος και ενώνει δυο πραγματικότητες, 

εκείνη των ανθρώπων με τον κόσμο των ουράνιων θεών  (ουρανός-γη)134. Αυτή 

την λειτουργία φέρνει σε πέρας μόνο ένα ιερό είδωλο που κατασκευάστηκε 

σύμφωνα με τα τελετουργικά στάδια που εκτέθηκαν παραπάνω. Η τελετουργική 

κατασκευή του προϋποθέτει την συγκατάθεση της θεότητας, την αποκάλυψη 

της, την αποκάλυψη του δημιουργού θεού κτλ. Η ίδια η κατασκευή είναι ένα 

τελετουργικό, μια λατρευτική πράξη, στην οποία βασίζεται η μετέπειτα 

λειτουργία του ιερού ειδώλου ως σώματος της θεότητας. Η θεμελιώδης αυτή 

σημασία της κατασκευής των ιερών ειδώλων φαίνεται εντελώς διαφορετική στην 

βιβλική πολεμική των προφητών κατά των ειδώλων. Η κατασκευή τους δεν 

εμφανίζεται στην Π.Δ. ως μια συνεργία θεών και ανθρώπων, αλλα ως μια 

χειρωνακτική δραστηριότητα που δεν διαφέρει σε τίποτα από οποιαδήποτε 

καθημερινή εργασία135. Στην βιβλική παράδοση το είδωλο δεν είναι παρά ένα 

αντικείμενο χωρίς ζωή.  

 

132 H. RINGGREN: „The symbolism of Mesopotamian cult images“ στο H. Biezais: Religious 
Symbols and their Functions, Stockholm 1979, σελ. 107. Για την σημασία του ναού στην 
Αρχαία Ανατολή, αλλά και για μια έκθεση του πλούτου των εικονογραφικών δεδομένων 
που διαφωτίζουν το ζήτημα βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik und das 
A.T., Göttingen 51996, σελ. 151-180. 
133 H. RINGGREN: „The symbolism of Mesopotamian cult images“ στο H. Biezais: Religious 
Symbols and their Functions, Stockholm 1979, σελ. 107. 
134 Βλ. A. BERLEJUNG: „Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die 
Bilder..ό .π. σελ. 215.  
135  Όπως θα εκτεθεί στα κεφάλαια για την προφητική πολεμική κατά των ειδώλων, αλλά 
και στις ενότητες για την μοσχολατρία και τον χάλκινον όφι,  στην κατασκευή τους δεν 
συμμετέχει κάποιος θεός, ούτε βέβαια ο ίδιος ο Γιαχβέ, παρά μόνο άνθρωποι. Βλ. Α. 
BERLEJUNG: „Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die Bilder..ό.π. 
σελ. 215. 221-222. 
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Ι.1.5. Καταστροφή και επιστροφή 

 Οι λαοί της αρχαίας Μεσοποταμίας πίστευαν ότι με την καταστροφή ή 

την αρπαγή ενός λατρευτικού ειδώλου (εικ. 14)136 η θεότητα δεν ζημιωνόταν, 

επειδή σύμφωνα με τις θεολογικές αντιλήψεις της εποχής πετούσε σαν πουλί 

και επέστρεφε στον ουρανό. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στον σουμεριακό θρήνο 

της θεάς Ινάννα, η οποία μετά την κατάκτηση της πόλης της και την βεβήλωση 

του λατρευτικού της αγάλματος  ομολογεί οτι: «αναγκάστηκα, εγώ, η δέσποινα, να 

πετάξω σαν πουλί μακριά από την πόλη μου»137. Σε κάποιες περιπτώσεις ήδη πριν 

από την καταστροφή του ναού η θεότητα είχε εγκαταλείψει το ενδοκοσμικό της 

σώμα και την επίγεια κατοικία της  και καθιστούσε με την απουσία αυτή εφικτή 

την κατάκτηση της πόλης από τους εχθρούς138.  

136 Την εικονοκλασιτική αυτή πρακτική αποδίδει ένα ανάγλυφο του Σαργών Β΄(721-705 
π.Χ.) από το ανάκτορο στο Χορσαμπάτ. Μια ομάδα στρατιωτών αποχωρεί από τον χώρο 
έχοντας στους ώμους σκεύη από πολύτιμο μέταλλο, ενώ στο κάτω μέρος τρεις 
στρατιώτες τεμαχίζουν με τσεκούρια ένα άγαλμα σε φυσικό μέγεθος πιθανόν από ξύλο, 
πολύτιμο μέταλλο και πολύτιμους λίθους. Δεν είναι σαφές, εάν πρόκειται για ένα 
λατρευτικό είδωλο ή για ένα αφιέρωμα, ίσως το άγαλμα ενός βασιλιά. Βλ. P. ΒΟΤΤΑ: 
Monuments de Ninive II.,Pl. 114. πρβλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. 
σελ. 212 εικ. 317. 
137 Στο σουμεριακό θρήνο της θεάς Ινάννα η θεά απαριθμεί τα γεγονότα της 
καταστροφής λέγοντας: «{…} ο εχθρός εισήλθε με σανδάλια στα πόδια μέσα στο ιερό μου, 
ο εχθρός άπλωσε τα ακάθαρτα χέρια του πάνω μου… ο εχθρός απομάκρυνε βίαια από μένα 
το ένδυμά μου για να ντύσει με αυτό την σύζυγό του, ο εχθρός μου αφαίρεσε τους 
πολύτιμους λίθους μου για να στολίσει τις κόρες του (λάπις λάζουλι), και εγώ έπρεπε να 
εισέλθω στον τόπο του […] και πέρασα την μέρα όπως ένα φοβισμένο περιστέρι σε ένα 
δοκάρι, έψαχνα διαφυγή, όπως μια νυχτερίδα από μια ρωγμή στον τοίχο, αναγκάστηκα να 
πετάξω μακριά από τον οίκο μου σαν ένα πουλί, αναγκάστηκα, εγώ, η δέσποινα, να πετάξω 
σαν πουλί μακριά από την πόλη μου» από τη γερμανική μετάφραση του  W. RÖMER: 
„Hymnen, Klagelieder und Gebete in sumerischer Sprache“, στο TUAT II/5, σελ. 708-712.  
Πρβλ. H. RINGGREN: „The symbolism of Mesopotamian cult images“ στο H. Biezais: 
Religious Symbols and their Functions, Stockholm 1979, σελ.106. πρβλ.  M. KÖCKERT: Vom 
Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009)  σελ. 400 σημ. 98. 
138  Όπως σημειώνει η  A. BERLEJUNG (Die Theologie der Bilder…ό. π. σελ. 149-154 & 283) η 
τάξη του κόσμου εξασφαλίζεται μόνο όταν το ιερό είδωλο βρίσκεται στην θέση του. 
Ακόμα και η περίοδος επισκευής ενός λατρευτικού αγάλματος ενέχει κινδύνους για την 
κοσμική τάξη. Αυτό συμβαίνει, όπως αναφέρουν οι C. WALKER & M. DICK (The Induction 
of the Cult Image in Ancient Mesopotamia ... ό. π. σελ. 7.) επειδή η θεότητα δεν θεωρείται 
παρούσα στο είδωλο κατά την επισκευή. Όπως αναφέρεται σε ποιητικά κείμενα ο θεός 
Μαρδούκ εγκατέλειψε το λατρευτικό άγαλμά του, όταν αυτό επρόκειτο να επισκευαστεί 
και μετά την επισκευή του επέστρεψε. Ενδιαφέρον έχει η διήγηση για την εγκατάλειψη 
του ναού της Ιερουσαλήμ από τον Γιαχβέ στον προφήτη Ιεζεκήλ και η περιγραφή της 
φυγής της Σεκινά πριν την καταστροφή του ναού από τους Ρωμαίους στον Ιώσηπο. 
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 Συνήθως η κατάκτηση και η καταστροφή ερμηνευόταν ως έκφραση της 

οργής του θεού139  που εγκατέλειψε την πόλη140.  Στην περίπτωση αυτή 

ζημιωνόταν η λατρεία της θεότητας, αφού οι εχθροί έδιναν ένα τέλος στα 

απαραίτητα λατρευτικά αντικείμενα καταστρέφοντας το άγαλμα και 

παίρνοντας τους πολύτιμους λίθους και το πολύτιμο μέταλλο141. Τα  λατρευτικά 

είδωλα των θεών των κατακτημένων περιοχών μεταφέρονταν από τους 

Ασσυρίους  στην ασσυριακή πρωτεύουσα, για να δηλωθεί η δύναμη και η 

κυριαρχία του θεού Ασσούρ έναντι των θεών των αιχμαλώτων. Σε κάποιο 

κείμενο, ο Ασσούρμπανιμπάλ καυχιέται για την κατάκτηση της ελαμιτικής 

πόλης Σούσα με τις παρακάτω λέξεις: «Βεβήλωσα τους ναούς του Ελάμ και 

αποτίμησα τους θεούς και τις θεές τους σαν αδύναμα πνεύματα (ilïšu ištarätišu 

amna ana zaqïqï)»142. Η δήλωση αυτή δείχνει ότι οι θεότητες των Ελαμιτών έγιναν 

με την αρπαγή ή την καταστροφή των αγαλμάτων τους σαν φαντάσματα, ψυχές 

139 Βλ. M. KÖCKERT: „Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο ZThK 106 (2009)  σελ. 
374. Στην περίπτωση της θεάς Ινάννα υπεύθυνοι για την καταστροφή του ναού και της 
πόλης θεωρούνται από την ίδια την θεά σύμφωνα με το θρήνο οι θεοί Ανού και Ενλίλ βλ. 
W. RÖMER: „Hymnen, Klagelieder und Gebete in sumerischer Sprache“, στο TUAT II/5, σελ. 
708-712. 
140  Χαρακτηριστικά αναφέρει η Adad-guppi, μητέρα του τελευταίου βασιλιά της 
Βαβυλώνας Ναβονίδη: «Ο (σεληνιακός θεός) Sin, ο βασιλιάς των θεών, οργίστηκε με την 
πόλη και τον ναό του και ανέβηκε στον ουρανό και ερημώθηκε η πόλη του και χάθηκαν οι 
άνθρωποι» βλ. K. HECKER: "Die Adad-guppi-Inschrift", στο TUAT II/4, Gütersloh 1988, σελ. 
479-485, ιδ. οι στ. 7-10, πρβλ.    M. KÖCKERT: Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο  
ZThK 106 (2009)  σελ. 374. Για το ρόλο των λατρευτικών ειδώλων των θεών και την 
εγκατάλειψη μιας πόλης από την πολιούχο θεότητα την εποχή της ρωμαϊκής 
κατάκτησης της Μεσογείου, αλλά και την πρακτική της evocatio βλ. K. ZΑΡΑ: "Pax deorum 
και Πάνθεον ως θρησκευτικές και θεσμικές προϋποθέσεις για το Διάταγμα των 
Μεδιολάνων",  στο Ελληνική Βιβλική Εταιρία: Ο Ρόλος της Αγίας Γραφής στην ειρηνική 
συμβίωση των ετεροτήτων, Αθήνα 2014, σελ. 35-47. 
141 Σε περίπτωση φυσικής φθοράς που δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί το παλιό 
κατεστραμμένο άγαλμα βυθίζεται τελετουργικά με διάφορες προσφορές από μέταλλο 
από τους ιερείς και μόνο στο ποτάμι. Με τον τρόπο αυτό επιστρέφει στον «δημιουργό» 
του, τον θεό Έα. Στα κείμενα, όπως σημειώνει η A. BERLEJUNG (Die Theologie der 
Bilder…ό.π. σελ. 269-270 και σημ. 1267.) δεν διαπιστώνεται πουθενά η  αρχαιολογικά 
επιβεβαιωμένη τελετουργική ταφή ιερών αντικειμένων και λατρευτικών ειδώλων.    
142  Βλ. C. WALKER & M. DICK: The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The 
Mesopotamian mῑs pî Ritual –Transliteration, Translation and Commentary, Helsinki 2001, σελ. 7 
και σημ. 12 . 
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ή πνεύματα  νεκρών, σαν θεότητες που μόνο σε όνειρο μπορούν να 

εμφανιστούν, γιατί  δεν έχουν πια επί γης σώμα143. 

  Έχουν έρθει στο φως  ασσυριακά ανάγλυφα που παρουσιάζουν σκηνές  

καταστροφής, αλλά και αρπαγής λατρευτικών ειδώλων  που μεταφέρονται ως 

λάφυρα στην χώρα του κατακτητή (εικ. 14. 15. 16. 17. 18.)144. Εξαιτίας της 

πρακτικής αυτής αλλά και των πάντοτε πολύτιμων υλικών δεν έχει σωθεί μέχρι 

σήμερα δυστυχώς ούτε ένα άγαλμα που θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως  

λατρευτικό είδωλο145.  

 

Ι.1.6. Θεότητα και Είδωλο – Ταυτότητα ή ετερότητα  

 Από τα παραπάνω στοιχεία μεσοποταμιακής θεολογίας των λατρευτικών 

ειδώλων των θεών είναι σαφής η σχέση των θεών με αυτά.  Αν και πολλές 

αναφορές σε κείμενα, αλλά και κάποιες παραστάσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε 

να ταυτιστεί το είδωλο με την θεότητα146, μια πιο προσεκτική επισκόπηση των 

ευρημάτων, αλλά και των κειμένων δείχνει ότι στη μεσοποταμιακή περί θεών 

αντίληψη υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στην θεότητα και το είδωλό της.  

Στα διαθέσιμα κείμενα γίνεται σαφές ότι με την καταστροφή ενός λατρευτικού 

ειδώλου η θεότητα δεν ζημιώνεται και επιστρέφει στον ουρανό. 

143 Αυτές είναι οι σημασίες της λέξης“zaqiqu”, βλ. το λήμμα “zaqiqu” στο CAD, Vol. 21., 
Chicago 1961, σελ. 58-60. 
144 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το  ανάγλυφο από το ανάκτορο του Τιγλάθ Πιλέσαρ Γ΄στην 
αρχαία Νιμρούδ που πιθανότατα απεικονίζει την κατάκτηση της Γάζας το έτος 734 π.Χ. 
καθώς και ένα ακόμη από το νοτιοδυτικό παλάτι του Σεναχερίβ (704-681 π.Χ.) από την 
Νινεβή που προφανώς απεικονίζει την κατάκτηση της Ασκαλώνας το έτος 701 π.Χ. βλ. Α. 
LAYARD: The Monuments of Nineveh from Drawings made on the Spot, London 1849, Taf. 65, 
67a. 75, καθώς και  Βλ. A. LAYARD: A Second Series of the Monuments of Ninive, London 
1853,Taf. 18, 30, 50. Πρβλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik... ό. π. σελ. 211 
εικ. 316. Τ. ORNAN: The Triumph... ό. π. σελ. 259 εικ. 117. 118. Για την μετοικεσία των 
ειδώλων των θεών της πόλης μαζί με τα λάφυρα και τον αιχμάλωτο πληθυσμό βλ. 
επίσης  A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 41-41. εικ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
145 Βλ. A. BERLEJUNG:„Die Reduktion Komplexität. Das theologische Profil einer Gottheit 
und seine Umsetzung in der Ikonographie am Beispiel des Gottes Aššur im Assyrien des 1. Jt. 
V. Chr.“, στο B. GRONEBERG & H. SPIECKERMANN:  Die Welt der Götterbilder (BZAW 376) 
Berlin 2007, σελ. 38.   
146 Βλ. τα παραδείγματα του M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image”, στο 
του ιδίου: Born in Heave Made in Earth - The Making of the Cult Image in Ancient Near East, 
Winona Lake - Indiana 1999, σελ. 32-33. πρβλ. και του ιδίου: “The Mesopotamian Cult 
Statue: A Sacramental Encounter with Divinity” στο , N. WALLS: Cult Image and Divine 
Representation in the Ancient Near East, Boston 2005, σελ. 52. 

45 
 

                                                             



 Διαφωτιστική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν σφραγιδόλιθοι, στους 

οποίους εμφανίζονται ακριβώς στην ίδια σκηνή η θεότητα με το είδωλό της. Η 

θεότητα απεικονίζεται σχεδόν διπλάσια σε μέγεθος από το λατρευτικό είδωλο 

και μπροστά από αυτό, όπως δείχνουν τα δυο πιο γνωστά παραδείγματα 

σφραγιδόλιθων147. Θεότητα και λατρευτικό είδωλο απεικονίζονται με τα ίδια 

σχεδόν χαρακτηριστικά και διαφέρουν στο μέγεθος. Μια από τις δυο ήταν 

σφραγίδα ενός υπαλλήλου του βασιλιά Ναράμ-σιν της Akkad (περ. 2250 π.Χ.)148 

και απεικονίζει μια θεά που κάθεται σε έναν θρόνο κρατώντας ένα δοχείο, από 

το οποίο ξεπηδούν δυο ποταμοί, ενώ το λατρευτικό της είδωλο βρίσκεται πάνω 

σε ένα βάθρο και παριστάνει την ίδια θεά σε όρθια θέση (εικ. 19). Αυτό που 

προκύπτει από την παράσταση αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από την σαφή 

διάκριση της θεότητας από το είδωλό της. Δεν γίνεται λόγος για την ταύτιση 

θεότητας και ειδώλου, αλλά για μια σχέση, την οποία χαρακτηρίζει η 

αντιπροσωπευτική λειτουργία του ειδώλου επί γης. 

 Ένα σημαντικό, αλλά όχι αλάνθαστο κριτήριο στην αναζήτηση ενός 

λατρευτικού ειδώλου ανάμεσα στις παραστάσεις των θεών της Αρχαίας 

Ανατολής είναι δυο αντικείμενα που εμφανίζονται στην βιβλική πορφητική 

κατά των ειδώλων και σατιρίζουν την ακινησία τους και την έλλειψη ζωής. 

Πρόκειται για τις βάσεις για την σταθεροποίησή και την έκθεσή τους, αλλά και 

για τα φορεία μεταφορά τους. Στην δεύτερη περίπτωση είναι ιδιαίτερα 

σημαντική η συμβολή των ασσυριακών, ιστορικών αναγλύφων, στα οποία 

απεικονίζονται τα λατρευτικά είδωλα των θεών των κατεκτημένων λαών να 

μεταφέρονται ως λάφυρα στην πρωτεύουσα του ασσυριακού κράτους (εικ. 14, 15, 

16, 17, 18)149. Αρκετές είναι και οι παραστάσεις που εικονίζουν ανθρώπους, 

147  Πρόκειται για έναν σφραγιδόλιθο στο μουσείο του Λούβρου (Lv. I T 103) και έναν 
δεύτερο στην Ecole Biblique στην Ιερουσαλήμ βλ. I. CORNELIUS: „The many Faces of Got: 
Divine Images and Symbols in ancient Near Eastern Religions..ό.π. σελ. 32-33 εικ.6.  
πρβλ..M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ.34, καθώς και του 
ιδίου: “The Mesopotamian Cult Statue: A Sacramental Encounter with Divinity” Cult Image 
and Divine Representation in the Ancient Near East, N. Walls, Boston 2005, σελ. 53-54, εικ. 
3.3, πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie …ό. π. σελ. 38 σημ. 206.  
148  Βλ. L. DELAPORTE: Catalogue des cylinders, cachets et pierres gravées des style oriental, Paris 
1920, τομ. Ι. σελ. 11. t. 103.       
149 Βλ. A. H. LAYARD: The Monuments of Nineveh from Drawings made on the Spot, London 
1849, Taf. 30, 65, 67A, Τ. ORNAN: The Triumph... ό. π. σελ. 259 εικ. 117, 118,119a, 119b, 120. 
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σεβίζοντες μπρος στους ανθρωπόμορφους θεούς, οι οποίοι δεν στέκουν πάνω 

στα μυθικά ζώα τους, ούτε κάθονται σε κάποιο θρόνο, αλλά βρίσκονται πάνω σε 

ένα ψηλό βάθρο. Τα βάθρα για την έκθεση των αγαλμάτων των θεών θα 

μπορούσαν να στηρίξουν τον ισχυρισμό ότι πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα 

για ένα λατρευτικό είδωλο και όχι για την απεικόνιση της ίδια της θεότητας. 

Χτιστά βάθρα για την έκθεση των αγαλμάτων έχουν βρεθεί και σε 

αρχαιολογικές ανασκαφές, όπως για παραδειγμα στο Tell el-Rimah (εικ. 24)150, 

όμως τα ξύλινα βάθρα είναι γνωστά μόνο από παραστάσεις κυρίως στις 

σφραγίδες και σε ανάγλυφα. Βέβαια, οι παραστάσεις των θεών πάνω στα βάθρα 

είναι πολύ λιγότερες από άλλες σκηνές (εικ. 3. 19. 20)151, ενώ τα ξύλινα αυτά 

έπιπλα είναι απαραίτητα για την έκθεση και την προβολή των ιερών συμβόλων 

των θεών, επειδή πρόκειται για πραγματικά, τρισδιάστατα αντικείμενα.   

 

Ι.1.7. Τα σύμβολα 

 Ο όρος ṣalmu χαρακτηρίζει επίσης και τα λατρευτικά σύμβολα των θεών 

της Μεσοποταμίας. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η στήλη του Beli-Harran-beli-

usur, στην οποία ο ιδιος αναφέρει: «Ανέθεσα σε μια στήλη (NARU) να τοποθετηθεί 

μια επιγραφή  και να σχηματιστούν επάνω οι εικόνες (ṣalam) των θεών»152. Οι 

εικόνες των θεών που σκαλίστηκαν στην στήλη αυτή δεν είναι τα 

ανθρωπόμορφα είδωλα των θεών, αλλά ως εικόνες (ṣalam) χαρακτηρίζονται τα 

ιερά σύμβολα τους (εικ. 21). Στο πάνω μέρος της στήλης έχουν σχηματιστεί: το 

δόρυ του Μαρδούκ, η γραφίδα του Ναμπού (Νεβώ),  ο φτερωτός ηλιακός δίσκος 

του θεού Σαμάς, η σελήνη του θεού Σιν και το αστέρι με της οκτώ ακτίνες της 

θεάς Ιστάρ.  Ο κάτοχος της στήλης εικονίζεται μπρος από αυτά και μάλιστα  σε 

150 Βλ. D. OATES: „Tell al Rimah“ στο J. CURTIS: Fifty Years of Mesopotamian Discovery, 
London 1982, σελ. 86-98, εικ. 72 & 73.  
151 βλ. O. KEEL: "Die Ω-Gruppe. Ein mittelbronzezeiticher Stempelsiegel-Typ mit erhabenem 
Relief aus Anatolien-Nordsyrien und Palästina",στο O. Keel, H. Keel-Leu & S. Schroer: 
Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina-Israel, Bd. 2., Freiburg-Göttingen 1989 (OBO 88), 
σελ. 40-87, εικ. 40a.  
152 Η στήλη βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης βλ. D. 
BONATZ: „Was ist ein Bild im Alten Orent?“, στο M. Heinz & D. Bonatz Bild – Macht – 
Geschichte, Berlin 2002, σελ. 11 εικ. 1. 
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λατρευτική στάση (ο λεγόμενος χαιρετισμός των συμβόλων)153 ακολουθώντας 

μια συγκεκριμένη παράδοση.  

  Την παράδοση αυτή εκπροσωπούν οι βασιλικές βαβυλωνιακές και 

ασσυριακές ενεπίγραφες στήλες με ανάγλυφα που παρουσιάζουν συνήθως τους 

βασιλείς σε στάση προσευχής  μπρος στα σύμβολα των μεγάλων θεών. Οι 

στήλες αυτές συναντούνται σε ναούς και σε κάποιες περιπτώσεις κοντά στο 

λατρευτικό άγαλμα της θεότητας (εικ. 23. 24. 25.)154. Εμφανίζονται και σε 

μακρινά μέρη και σηματοδοτούν το όρια των κατακτήσεων και των πολεμικών 

κατορθωμάτων των βασιλέων, όπως δείχνει ένα ανάγλυφο από τις πύλες του 

Σαλμανάσαρ που παρουσιάζει τον βασιλιά να θυσιάζει στους θεούς στην όχθη 

της λίμνης Βαν (εικ. 43). Η πολιτική αυτή σημασία τους γίνεται ιδιαιτερα έκδηλη 

ως αντιπαράθεση στις στήλες των βράχων της χαράδρας στο Ναχαρ αλ-Καλβ 

στο Λίβανο, όπου οι μεσοποταμιακές στήλες ανταγωνίζονται τις αιγυπτιακές 

(εικ. 28. 29 )155. Οι παραστάσεις αυτές προσφέρουν σαφείς ενδείξεις για τη 

λατρεία των θεών μέσω των συμβόλων τους. Χαρακτηριστικό δείγμα βασιλικής 

λατρείας μπρος στα εμβλήματα των θεών είναι οι στήλες του Ασσουρμπανιπαλ 

Β΄ (883-859 π.Χ.) από το ναό του θεού Νινούρτα στην αρχαία  Kalhu (εικ. 26)156 

καθώς και του Σαμσίαδάδ, συζύγου της Σεμίραμις από την Ασσυρία (εικ. 27)157. 

Υπάρχουν όμως και βασιλικές ανάγλυφες στήλες, στις οποίες οι συμβολικές 

153 Προφανώς, η στάση αυτή σχετίζεται με ένα είδος αποτροπαϊκής λειτουργίας της 
προβολής των δακτύλων που είχε εξελιχθεί σε λατρευτική χειρονομία κάποιας κεντρικής  
κατά την λατρεία στιγμής. βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik... ό. π. 
σελ. 291-292. 
154 Σε ένα ανάγλυφο του Ασσουρμπανιμπάλ, όπου εικονίζεται η υποχώρηση των 
Ελαμιτών σε μια μάχη στην οροσειρά του Ζάγρου, εικονίζεται σε ένα κατάφυτο όρος ένα 
κτίριο που μοιάζει με ναό. Στην είσοδό του εμφανίζεται μια βασιλική στήλη και μπροστά 
από αυτή ένα θυσιαστήριο. Βλ. H. HALL: Babylonian and Assyrian Sculpture in the British 
Museum, London 1928, Pl. XLII σχολιασμός σελ. 45. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο 
φως μια τέτοια στήλη του Αδάδ-νιραρί Γ΄ μέσα σε έναν ναό στο Τελ-ελ-Ριμά στην βόρεια 
Μεσοποταμία. Η στήλη βρέθηκε ακριβώς δίπλα από το βάθρο που κατά πάσα 
πιθανότατα στήριζε το ένθρονο λατρευτικό άγαλμα της θεότητας του ιερού. Βλ. D. 
OATES: „Tell al Rimah“ στο J. CURTIS: Fifty Years of Mesopotamian Discovery, London 1982, 
σελ. 86-98 εικ. 72 & 73.  
155 Για τις ενεπίγραφες στήλες στους βράχους του ποταμού αυτού βλ. F. WEISSBACH: Die 
Denkmäler und die Inschriften an der Mündung der Nahr el-Kelb, Berlin und Leibzig 1922. 
156 Βλ. H. KOCH: Königreiche im alten Vorderen Orient, Mainz am Rhein 2006, σελ. 106 εικ 93. 
157 Βλ. H. HALI: Babylonian and Assyrian Sculpture in the British Museum, Paris and Brussels 
1928, Pl. XXIV. 
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παραστάσεις των θεών εμφανίζονται μαζί με τις ανθρωπόμορφες εικόνες τους, 

όπως η στήλη του Ασασχαδδών158 (680-669 π.Χ) από την αρχαία συριακή πόλη 

Sam’al που θέλει τους ανθρωπόμορφους θεούς πάνω στα ζώα και τα μυθικά 

πλάσματα που τους μεταφέρουν, αλλά σε μικρό μέγεθος και ακριβώς στη 

συνηθισμένη θέση των συμβόλων (εικ. 30αβ). 

 Τα σύμβολα των θεών έχουν θέση ακόμα και στα τρισδιάστα αγάλματα 

των ασσύριων βασιλέων. Ένα τέτοιο άγαλμα βρέθηκε στην ασσυριακή 

πρωτεύουσα και βρίσκεται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη (εικ. 31). Εικονίζεται 

ο Σαλμανάσαρ Γ΄, ο οποίος κρατά το σκήπτρο του. Από το λαιμό του κρέμεται 

ένα περιδέραιο με τα σύμβολα των κύριων ασσυριακών θεοτήτων. Πολύ πιθανόν 

να πρόκειται για πραγματικά κοσμήματα από πολύτιμο μέταλλο και 

πολύτιμους λίθους στο σχήμα των συμβόλων των θεών που φορούσε ο μονάρχης 

στις εμφανίσεις του για να εκφραστεί έτσι η πεποίθηση ότι οι θεοί159 βρίσκονται 

στο στήθος του βασιλιά, δηλ. ότι η βασιλεία είναι ιερή160. Το ίδιο περιδέραιο 

φορούν οι ασσύριοι βασιλείς και σε ανάγλυφες παραστάσεις.  

 Όπως φαίνεται από τις σκηνές λατρείας των συμβόλων, τα σύμβολα 

είχαν θέση στους ναούς και τοποθετούνταν πάνω σε συγκεκριμένα βάθρα 

(Symbolsockel). Τα βάθρα των συμβόλων ονομάζονται στις ασσυριακές πηγές 

nēmedu161 και στις βαβυλωνιακές šubtu162.  Προέρχονται δηλαδή από 

συγκεκριμένα καθίσματα-θρόνους163. Σύμφωνα με την U. SEIDL πρόκειται για το 

θρόνο με κόγχες στις πλευρές, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από την εποχή της 

158  Βλ.  O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 281 εικ. 407. Για τα 
ευρήματα από την αραμαϊκή πόλη Sam’al, σημερινό Circinli R. WARTKE: Sam’al: Ein 
aramäischer Stadtstaat des 10. Bis 8. Jhs v. Chr. Und die Geschichte seiner Forschung, Mainz am 
Rhein 2005, σελ. 20. 67. εικ. 16.  60. Στις ανασκαφές της πόλης βρέθηκαν και ενεπίγραφες 
στήλες αραμαίων βασιλέων με τα σύμβολα των θεών, όπως η ημισέληνος του θεού Σιν. 
βλ.  στο ίδιο σελ. 86-87 εικ. 97. 98.  
159 Σαφής είναι και ο αποτροπαϊκός-προφυλακτικός ρόλος των συμβόλων στο περιδέραιο. 
Στις πηγές τα σύμβολα αυτά ονομάζονται "ilu", "θεοί". Βλ. A.BERLEJUNG: Die 
Theologie…ό.π. σελ. 65. 
160 Βλ. I. WINTER: “Touched by the Gods. Visual Evidence of the Divine Status of Rulers in 
the Ancient Near East”, στο N. BRICSH: Religion and Power, Divine Kingship in the Ancient 
World and beyond, Chicago 2008, σελ. 75-101.  
161 Βλ. το λήμμα «nēmedu» στο CAD Vol. 11 P. II., Chicago 1988, σελ. 155-157. 
162 Βλ. το λήμμα «šubtu» στο CAD Vol. 17 P. III., Chicago 1988, σελ. 172-185. 
163 Βλ. U. SEIDL: Die Babylonischen Kudurru-Reliafes, Fribourg  1989, σελ. 110-115. 
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Ακκάδ (2350-2120 π.Χ.) και σίγουρα του Γουδέα (2141-2122 π.Χ.) στην Βαβυλώνα 

ως βάθρο για τα σύμβολα και τα ιερά ζώα των θεών164. Η ασσυριακή μορφή των 

βάθρων-θρόνων διαφέρει από εκείνη της Βαβυλώνας. Τα βαβυλωνιακά βάθρα 

(šubtu) φαίνεται ότι λειτουργούν και ως θρόνοι των ανθρωπόμορφων θεών, όπως 

φαίνεται από το κάθισμα του θεού Σαμάς στο ανάγλυφο της στήλης του 

Χαμουραμπί (εικ. 34).  

 Ένα εξαιρετικό δείγμα ασσυριακού βάθρου είναι ένα αφιέρωμα του 

βασιλιά της Ασσυρίας  Τουκούλτι-Νινούρτα Α΄ (1233-1197 π.Χ.) στον θεό του 

πυρός και του φωτός Νusku. Το αφιέρωμα αυτό έχει το σχήμα ενός βωμού ή 

θρόνου. Στη μια του πλευρά εικονίζεται ο ίδιος ο βασιλιάς μπροστά σε ένα 

θρόνο-βάθρο που πάνω του βρίσκεται το σύμβολο μιας θεότητας (εικ. 32)165. Ο 

βασιλιάς εμφανίζεται  σε στάση προσευχής δυο φορές, όρθιος και γονατιστός (ο 

λεγόμενος χαιρετισμός των θεών ή των συμβόλων). Το σύμβολο αποτελείται 

από μια γραφίδα και μια πινακίδα γραφής και ανήκει στο θεό της γραφής Nabu. 

Η λατρεία του συμβόλου είναι σαφής. Ανάλογες παραστάσεις σώζονται και σε 

σφραγιδόλιθους (εικ. 38). 

 Ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο της συμβολικής απόδοσης των θεών 

είναι τα ανάγλυφα Kudurru  που χρονολογούνται από τον 14ο π.Χ. αιώνα166. Οι 

λίθινες αυτές στήλες, αν και πιθανότατα δεν είχαν θέση στην λατρεία και 

λειτουργούσαν ως έμμεσοι μάρτυρες της εικονογραφίας των θεοτήτων, των 

164 Βλ. U. SEIDL: Die Babylonischen Kudurru-Reliafes, Fribourg  1989, σελ. 114. 
165 Το αφιέρωμα βρέθηκε στο ναό της θεάς Ιστάρ στην πόλη Ασσούρ και βρίσκεται 
σήμερα στο μουσείο για την  Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής του Βερολίνου. Στην 
πίσω πλευρά του εμφανίζονται υπηρέτες των θεών, οι οποίοι μεταφέρουν τα ιερά 
σύμβολα των θεοτήτων σαν λάβαρα. βλ.  J. MARZAHN & B. SALJE: Wiederstehendes Assur 
100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien, Mainz am Rhein 2003, σελ.12-13. 111-119 εικ. 3. 
Πρβλ. H. KOCH: Königreiche im alten Vorderen Orient, Mainz am Rhein 2006, σελ. 91 εικ. 82. 
Πρβλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 292 εικ. 418. Πρβλ.T. 
METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 42-43 εικ. 2.2. πρβλ. I. 
CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and Symbols...ό.π. σελ. 35. Η εικόνα 
χρησιμοποιήθηκε από τον Karel Van Der Toorn ως εξώφυλλο για το συλλογικό έργο The 
Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient 
Near East, Leuven 1997. 
166 I. CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and Symbols...ό.π. σελ. 33-34, & 
βλ.  ORNAN: The Triumph of the Symbol...ό.π. σελ. 168 κ.εξ. Για τα ανάγλυφα Kudurru βλ. 
Αναλυτικά U. SEIDL: Die Babylonischen Kudurru-Reliafes, Fribourg  1989. 
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οποίων τα σύμβολα από την 2η χιλιετία γίνονται ο κανόνας167. Τα σύμβολα δεν 

απεικονίζονται με βέβηλο τρόπο σαν καθημερινά αντικείμενα, αλλά πάνω στα 

βάθρα που μοιάζουν με θυσιαστήριο ή με θρόνο ή πάνω στα ιερά ζώα των θεών 

(εικ. 33. 34. 35. 36. 37.)168. Ρόλο συμβόλων φαίνεται να αναλαμβάνουν  και τα 

μυθικά ζώα, πάνω στα οποία εικονίζονται οι  ανθρωπόμορφοι θεοί  να 

επιβαίνουν (εικ. 38)169. Ο θεός της βροχής εμφανίζεται επί του ταύρου, άλλοι θεοί 

πάνω σε δράκοντες ή λέοντες. Συνήθως αυτό που κυριαρχεί είναι οι μεικτές 

μορφές, κυρίως φτερωτά τετράποδα170.  Το μοτίβο αυτό (που θυμίζει την 

παράσταση του Γιαχβέ πάνω στο Χερουβ στους Ψαλ. 18,11 . 2 Σαμ 22,11)171  

εξελίσσεται  απορρίπτοντας την ανθρωπομορφική απόδοση των θεών και τα 

μυθικά ζώα εμφανίζονται να μεταφέρουν τα σύμβολά των θεών, συνήθως  με 

τις βάσεις τους. Τα μυθικά ζώα και τα ιεροπρεπή βάθρα τους δείχνουν με 

σαφήνεια ότι τα σύμβολα των θεών αντιμετωπίζονται ως κάτι το ιερό. Όπως 

φαίνεται δεν στερούνται της θεϊκής παρουσίας και η λατρεία είναι εφικτή μέσω 

αυτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παραστάσεις στις οποίες 

εμφανίζονται μόνο τα μυθικά ζώα χωρίς τους θεούς, τα σύμβολά ή τα βάθρα 

τους. 

 Τα σύμβολα στερεωμένα σε ένα δοκό χρησίμευαν ως  λάβαρα  των 

θεοτήτων. Είτε κατώτεροι θεοί (εικ. 39)172, είτε άνθρωποι εμφανίζονται να 

167  T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, 
Stockholm 1995, σελ. 44-45 εικ. 2.3 πρβλ. U. SEIDL: Die Babylonischen Kudurru-Reliafes, 
Fribourg 1989, σελ. 195. Πρβλ. I. CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and 
Symbols...ό.π. σελ. 44 σημ. 70. 
168 U. SEIDL: Die Babylonischen Kudurru-Reliefs, Fribourg 1989, σελ. 110-115. 
169 Το μοτίβο αυτό είναι πανάρχαιο. Τέτοιες παραστάσεις εμφανίζονται στην 
Μεσοποταμία την 3η π.Χ. χιλιετία και στη Μικρά Ασία την 2η π.Χ. χιλιετία. 
Αντιπροσωπευτικότερες είναι εκείνες  της ύστερης χετιτικής τέχνης και της ασσυριακής 
τέχνης της 1ης π.Χ.  χιλιετίας. Βλ.  O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine Deutung der 
Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 und 10 uns Sach 4 (SBS 84/85), Stuttgart 1977, σελ. 152-158. 
170  Το μοτίβο αυτό φαίνεται ότι δεν είναι μεσοποταμιακό, αλλά κατάγεται από τη Συρία  
βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst...ό.π. σελ. 155.  
171  Στην Π.Δ. ο "επιβαίνων επί  Χερουβιν"  (στο εβρ. κείμενο εμφανίζεται στον ενικό «כרוב») 
ύπταται  επί πτερύγων ανέμων.  Η παράσταση ερμηνεύτηκε ότι προέρχεται από την 
προσωποποίηση των φυσικών φαινομένων, όπως τα σύννεφα. Τα χερουβίμ όμως έχουν 
διαφορετικές  λειτουργίες από αυτή των φυσικών φαινομένων. βλ. O. KEEL: Jahwe-
Visionen und Siegelkunst...ό.π. σελ. 153 σημ. 48. 
172 Ο Κουσαρίκου κρατά έναν δοκό με τον ηλιακό δίσκο. Βλ. J. MARZAHN & B. SALJE: 
Wiederstehendes Assur 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien, Mainz am Rhein 2003, σελ. 
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κρατούν τα λάβαρα των θεϊκών συμβόλων (εικ. 40)173. Η παράδοση των ιερών 

λαβάρων ξεκινά από τη χαλκολιθική εποχή174. Σε σκηνές από την πύλη Balawat 

εμφανίζεται  ο Σαλμανάσαρ Γ΄ να προσφέρει θυσία στους θεούς σε μια 

εκστρατεία του στην όχθη της λίμνης Βάν. Στο ανάγλυφο εμφανίζονται μόνο τα 

λάβαρα των θεών και πίσω μια στήλη του ίδιου του βασιλιά (εικ. 42)175. Τα 

λατρευτικά λάβαρα ακολουθούν και τον ασσυριακό στρατό στις εκστρατείες του 

(εικ. 41. 44. 45.). Μια παρόμοια σκηνή έχει έρθει στο φως  στη Νινεβή στο 

ανάγλυφο της πολιορκίας της Λαχίς από το Σεναχερίβ, μόνο που τα λάβαρα με 

τα ιερά σύμβολα είναι στερεωμένα πάνω σε ένα πολεμικό άρμα (εικ. 43αβ). Το 

ασσυριακό στράτευμα συνόδευαν στο πεδίο της μάχης  όχι μόνο λάβαρα με τα 

σύμβολα των θεών, αλλά και λάβαρα με τις ανθρωπόμορφες παραστάσεις τους 

(εικ. 44. 45)176. Την ανθρωπόμορφη παράσταση της θεάς του πολέμου 

χρησιμοποίησε ο ασσυριακός στρατός για να στολίζει το μπροστινό μέρος των 

χαλιναριών των αλόγων που έσυραν τα πολεμικά άρματα (εικ. 47)177. 

 Σύμφωνα με την διήγηση για την απώλεια του παλαιού και την 

κατασκευή του νέου λατρευτικού ειδώλου του θεού Šamaš  στο Sippar, ήταν 

δυνατή στη Μεσοποταμία της 1ης π. Χ. χιλιετίας  η κατασκευή του συμβόλου της 

66 και σελ. 83 εικ. 6. Μια παρόμοια παράσταση έχει έρθει στο φως και στην Συρία. Δυο 
φτερωτοί δαίμονες κρατούν έναν δοκό με έναν ηλιακό δίσκο. βλ. H. PITTMAN: Ancient 
Art in Miniature: Near Eastern Seals from the Collection of Martin and Sara Cherkasky,  New York 
1987, σελ. 68 εικ. 61.  
173 Από τις πιο διαφωτιστικές παραστάσεις για τη χρήση των ιερών λαβάρων είναι μια 
απεικόνιση από το Μάρι, σήμερα στο Λούβρο (O. KEEL: Das Recht der Bilder gesehen zu 
werden, (OBO 122) Freiburg, Schweiz-Göttingen 1992 σελ. 185 εικ.150) και το Αμπού Χατάμπ 
(Τελό) βλ.  R. BECK: “Notes on the Style and Iconography of the Chalcolithic Hoard from 
Naḥal Mishmar”, στο A. Leonard & B. williams: Essays in Ancient Civilization Presented to 
Helene J. Kanto, Chigaco  1989, σελ. 39-54, ιδ. σελ. 48 εικ. 4c. 
174 Τέτοια λάβαρα αλλά και σκήπτρα παρουσιάζει ο θησαυρός του Naḥal Mishmar που 
βρέθηκε σε μια σπηλιά στην έρημο της Ιουδαίας. Τα ευρήματα χρονολογούνται στο 3500-
3000 π.Χ. Βλ. The Metropolitan Museum of Art: Treasures of the Holy Land. Ancient Art from the 
Israel Museum, New York  1986, σελ. 72-86 εικ. 22. 25. 26. 28. 29 & 30.  
175 Βλ. L. KING: Bronze Reliefs of the Gates of Shalmaneser, King of Assyria. B. C. 860-825, London 
1915, Pl. 1.   πρβλ. T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ.41-42 εικ. 
2.1. 
176 Πρόκειται για ένα ανάγλυφο από το βορειοδυρικό ανάκτορο του Ασσουρμπανιπάλ Β΄ 
(περίπου 883-859 π.Χ.) και ένα δεύτερο από την εποχή του Σαργών Β΄(722-705 π.Χ.) βλ. O. 
KEEL:  Das Recht der Bilder… σελ. 177-178. 192 εικ. 172 & 173. 
177 Βλ.  O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ 216.  εικ.324 
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θεότητας με το οποίο «κατ΄οικονομία» συνεχίζόταν η λατρεία στον ναό178. Το 

σύμβολο της θεότητας, αν και δεν βασίζεται στην αποκάλυψη (βέβαια για τους 

ουράνιους θεούς υπάρχει φυσική αποκάλυψη, αφού τα ομοιώματα τους (tamšīlu) 

ως οι φωτεινοί  τους τόποι (manzāzu) είναι από όλους ορατοί) δύναται να 

λειτουργεί, όπως φαίνεται από μεσοποταμιακές σφραγίδες και ανάγλυφα,  

ακριβώς, όπως και τα λατρευτικά είδωλα  των μεγάλων  θεοτήτων. Η θεότητα σε 

κάθε περίπτωση αποδέχεται την λατρεία μέσω των συμβόλων της. Όπως 

δείχνουν οι παραστάσεις στις σφραγίδες, οι θεοί εικονίζονται να εμφανίζονται 

μπρος στον πιστό, ο οποίος δεν έχει τίποτα άλλο μπροστά του από τα συνήθως 

μεταλλικά τρισδιάστατα σύμβολά τους (εικ. 38)179. 

   Δυο σημεία δείχνουν ότι τα σύμβολα ήταν απαραίτητα. Πρώτον,  τα 

λατρευτικά είδωλα παράμεναν στους ναούς και δεν μπορούσαν να 

μετακινηθούν έξω από το τέμενος ή την πόλη, οπότε τα σύμβολα 

υπο(αντι)καθιστούσαν κατά κάποιο τρόπο τα ιερά αγάλματα. Άλλωστε και στο 

λαό ήταν ορατά μόνον λίγες φορές το χρόνο κατά τις μεγάλες γιορτές, ενώ τα 

σύμβολα εκτίθονταν σε δημόσια θέα περισσότερο180. Δεύτερον, στις 

ανθρωπόμορφες παραστάσεις των θεών δεν είναι πάντα ευδιάκριτη η ταυτότητά 

τους, κάθε όμως σύμβολο λειτουργούσε ως δηλωτικό μιας και μόνο θεότητας, 

178  Στην περίπτωση του Σιππάρ φαίνεται πως το σύμβολο ισχύει ως μια λύση ανάγκης 
και ίσως απομακρύνθηκε για να τονιστεί η εκλογή και η ιδιαίτερη ευλογία του βασιλιά, 
στον οποίο επέτρεψε ο Σαμάς να κατασκευάσει το λατρευτικό άγαλμά του. βλ.  A. 
BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 147. Την  εξήγηση αυτή υποστηρίζει και η 
K. SLANSKI (Classification, Historiography and monumental Authority: The Babylonian 
Entitlement narûs [ kudurrus], στο JCS 52. (2000), σελ. 95-114, κυρίως οι σελ. 111-112), η 
οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απομακρύνθηκε από το άδυτο ο ηλιακός δίσκος, 
εξαιτίας της παρουσίας των δυο θεοτήτων στην οροφή που φαίνεται να τραβούν το 
σύμβολο με τα σκοινιά, αλλά και την κίνηση του ιερέα να απομακρύνει το βάθρο του 
συμβόλου από τη μέση.  
179 Με σαφήνεια αποτυπώνεται αυτό σε μια ασσυριακή σφραγίδα που εικονίζει έναν 
πιστό σε λατρευτική στάση μπρος στο δόρυ του Μαρδούκ και τη γραφίδα του Ναβού. Οι 
θεοί αποκαλύπτονται πίσω από τα σύμβολα τους. Βλ. L. DELAPORTE: Catalogue des 
cylinders, cachets et pierres gravées des style oriental, Paris 1920, τομ. ΙΙ. Pl. 88. 11 (A 686). 
180 Βλ.T. ORNAN: The Triumph of the Symbol: Pictorial Representations of Deities in Mesopotamia 
and the Biblical Image Ban (OBO 213), Göttingen 2005, σελ. 114 142-143 πρβλ. K. VAN der 
TOORN: “The Iconic Book Analogies between the Babylonian Cult of Images and the 
Veneration of the Torah”, στο του ιδίου: The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and the 
Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997,  σελ. 233. 
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σαν μια συμβολική «συντομογραφία» της181.  Έτσι δυο μεγάλες θεότητες ο Ανού 

και ο Ενλίλ συμβολίζονται, όπως προαναφέρθηκε με τα κερασφόρα στέμματα 

(βλ. τα Kudurru εικ. 33. 35. 36. 37.). Οι μεγάλες αστρικές θεότητες182  

συμβολίζονται με τα αντίστοιχα ουράνια σώματα. Από ορισμένα διακριτικά 

αντικείμενα των θεών προήλθαν και τα σύμβολά τους όπως ο κεραυνός για τον 

θεό της βροχής ή η γραφίδα και μια πινακίδα για τον θεό της γραφής183. Η τάση 

αυτή σύμφωνα με την T. ORNAN184 αντανακλά μια δυσκολία στην θρησκευτική 

αντίληψη του ανθρώπου της εποχής να αποδεχτεί την ανθρωπόμορφη 

σχηματοποίηση του θείου, τον ανθρωπομορφισμό185. Ένα παράδειγμα αυτής της 

τάσης είναι και η αποφυγή της απόδοσης μιας εξολοκλήρου ανθρώπινης μορφής 

στους θεούς. Από την νεοασσυριακή εποχή υπάρχει η απόδοση του θεού  Ασσούρ 

181 βλ. T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 41 & 47. Η 
συντομογραφία αυτού του είδους εξοικονομεί αρκετό χώρο σε συνθέσεις που αποδίδουν 
εικαστικά τα διάφορα μέρη του κόσμου ως επίπεδα, όπως η πινακίδα του δαίμονα 
Παζούζου (εικ. 22.) (Αντίγραφο στο βιβλικό Μουσείο της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ). 
Στην πινακίδα αυτή με τις πολλές σκηνές το άνω μέρος καταλαμβάνει ο κόσμος των 
θεών. Οι θεοί εδώ παρουσιάζονται απλά σαν σύμβολα βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: " Το 
πολιτιστικό περιβάλλον της Παλαιάς Διαθήκης, Σκέψεις από μια επίσκεψη στο Βιβλικό 
Μουσείο της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.", στο Καιρός, Αφιέρωμα στον καθηγητή Δαμιανό 
Αθ. Δόικο, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., τόμος 4, Θεσσαλονίκη 
1994, σελ. 221-230.   
182 Τα ουράνια σώματα χαρακτηρίζονται στο έπος της Δημιουργίας ως ομοιώματα, 
σύμβολα (tamsilu) των θεών. Δεν είναι σαφής η σχέση μεταξύ ουρανίου σώματος και 
θεότητας, σίγουρο είναι ότι κάποιοι θεοί σχετίζονται με τον ουρανό. Αυτό αποτελεί μια 
πτυχή της μεσοποταμιακής θρησκείας χωρίς να υπάρχει απόλυτη εξάρτηση, όπως 
παλιότερα ήθελε η σχολή του πανβαβυλωνισμού. Βλ. H. RINGGREN: Die Religionen des 
Alten Orients, Göttingen 1979, σελ. 116. 
183  Στην έρευνα γίνεται διάκριση μεταξύ των διακριτικών (Attribute) και των συμβόλων  
(Symbole, Embleme) των θεών. Τα διακριτικά είναι αντικείμενα που κρατούν οι 
ανθρωπόμορφοι θεοί, ενώ ως σύμβολα κατανοούνται αυτόνομα αντικείμενα ή 
πλάσματα. Πολλά όμως σύμβολα προέρχονται από τα διακριτικά των δραστηριοτήτων 
των θεών. βλ. T. ORNAN: The Triumph of the Symbol... σελ. 168-182.  
184 Βλ. T. ORNAN: The Triumph of the Symbol: Pictorial Representations of Deities in Mesopotamia 
and the Biblical Image Ban (OBO 213), Göttingen 2005 σελ. 168. 
185  Το γεγονός ότι τα σύμβολα χρησιμοποιούνται στην λατρεία των θεών σε εξωτερικούς 
χώρους και σχεδόν πάντα μακριά από τον ναό και την πόλη, οδηγεί στην υπόθεση ότι η 
τάση της κατασκευής συμβόλων θα μπορούσε να οφείλεται στην επέμβαση του 
ιερατείου. Οι ιερείς είναι εκείνοι που μονοπωλούν το προνόμιο να σχετίζονται με το 
ανθρωπόμορφο, λατρευτικό, ιερό άγαλμα του θεού, το οποίο ίσως να θεωρείται ιερότερο 
των συμβόλων που το αντικαθιστούν έξω και μακριά από την κατοικία του. βλ.  T. 
ORNAN: The Triumph of the Symbol...ό.π. σελ. 168-182.  
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ως ένα χέρι μέσα από έναν ηλιακό δίσκο  στον ουρανό να παραδίδει στον 

βασιλιά ένα τόξο (εικ. 48)186.  

  Τα σύμβολα φαίνεται ότι είχαν μια ανάλογη τελετή καθαγιασμού όπως 

το τελετουργικό της πλύσης του στόματος187.  Η  A. BERLEJUNG μελέτησε μια 

πινακίδα για το τελετουργικό της ζωοποίησης του ιερού συμβόλου του 

σεληνιακού θεού Sin188.  Στο κείμενο είναι σαφές ότι λαμβάνει χώρα ακριβώς η 

ίδια τελετουργία με τα ανθρωπόμορφα αγάλματα. Μόνο που ο ζωοποίηση 

γίνεται τώρα σε μια ημισέληνο από πολύτιμο μέταλλο. Στο κείμενο 

εναλλάσσονται  οι όροι «θεός» και «ημισέληνος», όπως ακριβώς οι όροι «θεός» 

και «είδωλο» στην περίπτωση του ανθρωπόμορφου αγάλματος189. Το σύμβολο 

ισχύει ως έργο θεών και ανθρώπων και με το πέρας της τελετής επιτυγχάνεται η 

ζωοποίησή του. Στο κείμενο λέγεται ότι: «Αυτή η Ημισέληνος δεν μπορεί χωρίς το 

(τελετουργικό) άνοιγμα του στόματος να οσφρανθεί θυμίαμα, δεν τρώει άρτο, ούτε 

πίνει ύδωρ». Η εμφάνιση αυτής της ορολογίας δείχνει ότι  ανθρωπόμορφο είδωλο 

και τελετουργικά καθιερωμένο  σύμβολο της θεότητας είχαν το ίδιο 

αποκαλυπτικό βάρος. Ίσχυαν και τα δυο ως φορείς της θεότητας, καθώς και το 

μη ανθρωπόμορφο σύμβολο χαρακτηριζόταν θεός και έγκυρος αποδέκτης των 

λατρευτικών συνηθειών προς τη θεότητα. Το τελετουργικό υπερβαίνει την 

οποιαδήποτε ανάγκη ανθρωπομορφικής προβολής της θεότητας, αφού ακόμα 

και μια ημισέληνος από μέταλλο, αφού έχει καθαγιαστεί δύναται να 

οσφραίνεται, να τρώει και να πίνει. Η θεότητα αποδέχεται την λατρεία, ακριβώς, 

όπως από ένα άγαλμα. Μέσα από το σύμβολό της αποδέχεται τους άρτους, της 

σπονδές και τα θυμιάματα που της προσφέρουν. Παρά τις διαφορές τους 

186 Στην παράσταση αυτή φαίνεται ο Ασσούρ να μοιράζεται το σύμβολο του ηλιακού 
θεού. Την παράσταση συνοδεύει η επιγραφή που εξηγεί ότι ο Ασσούρ και οι άλλοι θεοί 
δώρισαν τα όπλα και το εξαίρετο τόξο τους στα ηγεμονικά χέρια του ασσύριου μονάρχη. 
Βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 196-197 εικ. 297, πρβλ. I. 
CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and Symbols...ό.π. σελ. 35, πρβλ. D. 
METZLER: „Anikonische Darstellungen“, Visible Religion (Annual for Religious Iconography),  
Vol. IV-V. Approaches to Iconology, Leiden 1985-1986, σελ. 113 εικ. 13. 
187 βλ. T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 47. Πρβλ. A: 
BERLEJUNG: Die Theologie…ό.π. σελ. 189  πρβλ. M. KÖCKERT: „Vom Kultbild JHWHs 
zum Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009)  σελ. 374. 
188 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie…ό.π. σελ. 275-283. 
189 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie…ό.π. σελ. 276. 
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ανθρωπόμορφα ιερά είδωλα των ναών και  ιερά λατρευτικά σύμβολα των θεών 

επιτελούν την ίδια λειτουργία. Καθιστούν τη λατρεία των θεών εφικτή.  Και αυτό 

επειδή και οι δυο εκδοχές ισχύουν ως τα επίγεια σώματα των θεών, 

ανθρωπόμορφα και μη ανθρωπόμορφα. Για το λόγο αυτό συναντούνται σε 

σφραγιδόλιθους  λατρευτικές παραστάσεις που μαρτυρούν την συνύπαρξη των 

δυο μορφών. Ενδιαφέρον είναι το παράδειγμα του κυλινδρικού σφραγιδόλιθου 

από τον  8ο αιώνα π.Χ. του Nabu-šarru-uṣur, όπου οι πιστοί προσκυνούν το 

σύμβολο του θεού Μαρδούκ  που μεταφέρει ο δράκος του (εικ. 49)190. Ακριβώς 

δίπλα εικονίζεται η θεά Ιστάρ σε θρόνο, πάνω στον δικό της δράκο. Δεν είναι 

σαφές ότι πρόκειται και στις δυο περιπτώσεις για τρισδιάστατα αντικείμενα 

λατρείας των θεοτήτων σε κάποιο ιερό και όχι στην περίπτωση της θεάς για την 

ίδια την θεότητα στον ουρανό. Είναι όμως σημαντικό ότι αποδίδονται δυο 

θεότητες, η μια δίπλα στη άλλη με πολύ διαφορετικό τρόπο, προφανώς η θεά με 

ένα ανθρωπόμορφο άγαλμα και ο θεός με ένα σύμβολο191. 

 

Ι.1.8. Ανεικόνιστο του κενού χώρου 

 Πέρα όμως από την ανεικόνιστη λατρεία μέσα από σύμβολα εμφανίζεται 

στη Μεσοποταμία και το ανεικόνιστο του κενού χώρου (empty space aniconism) 

σύμφωνα με την ορολογία του T. METTINGER192.  Η διαπίστωση αυτή προκύπτει 

από το αποτύπωμα ενός κυλινδρικού σφραγιδόλιθου από την πόλη Ασσούρ (11ος 

-12ος  αιώνας π.Χ.) που βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο (εικ. 50)193. Το 

αποτύπωμα έχει την παράσταση ενός κτιρίου που μοιάζει με ναό και γύρω του 

190  Σήμερα φυλάσσεται στο Ashmolean Museum 1992.61 βλ. I. WINDER: On Art of Ancient 
Near East Vl 1. Of the first Millenium B. C. Ε., Leiden 2010, σελ. 161 εικ. 22. 
191 Αυτή η συνήθεια η αρσενική θεότητα να αποδίδεται με ένα σύμβολο, ενώ μια θηλυκή 
θεότητα να εμφανίζεται ανθρωπομορφικά συναντάται και στον πολιτισμό των 
Χετταίων. βλ. Η. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte” στο K. Hoffner: 
Perspectives on Hittite Civilization: Selected Writings of Hans Gustav Güterbock, Chicago 1997, 
σελ. 204, πρβλ. COLLINS: “A Statue for the Deity: Cult Images in Hittite Anatolia” στο H. 
Walls: Cult Image and Divine Representation in the Ancient Near East, Boston 2005, σελ. 40 σημ. 
99. 
192 T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, 
Stockholm 1995. 
193 Βλ. J. MARZAHN & B. SALJE: Wiederstehendes Assur 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in 
Assyrien, Mainz am Rhein 2003, Σελ. 162 εικ. 5. Πρβλ. T. METTINGER: No Graveb Image? 
Israelite Aniconism...ό.π. σελ 45-46 εικ. 2.6. 
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σχηματίζονται κύματα που δηλώνουν τα ύδατα. Στο κέντρο βρίσκεται ένα κενό 

βάθρο-θρόνος, το οποίο πλαισιώνουν δυο «ιχθυαίγαγροι»194. Από τα μυθικά ζώα 

και τα ύδατα ίσως πρόκειται για το θεό Ea. Το βάθρο αυτό εμφανίζεται σε 

πολλές παραστάσεις και κατά κανόνα στις απεικονίσεις των συμβόλων των 

θεών στους λίθους Kudurru195. Συνήθως πρόκειται για ξύλινα θρανία, βάθρα ή 

θρόνους, πάνω στα οποία τοποθετούνταν για λατρευτικούς σκοπούς τα σύμβολα 

των θεών. Την λειτουργία του βάθρου-βωμού στην λατρεία των συμβόλων 

επιβεβαιώνει και η παράσταση του Τουκούλτι Νινούρτα (εικ. 32). Όμως κατά 

ασυνήθιστο τρόπο αυτός ο βωμός-θρόνος  είναι κενός. 

  Στην κατηγορία ανεικόνιστο του κενού χώρου (empty space) εντάσσονται 

από κάποιους ερευνητές τα ιερά ζώα ή τα μυθικά πλάσματα, στα οποία 

επιβαίνουν οι θεοί. Ο ταύρος για παράδειγμα ισχύει ως το ιερό ζώο του θεού της 

βροχής Χαδάδ, ο ιχυθαίγαγρος του τεχνίτη θεού Εα, ο δράκοντας  Muš-Huš του 

Μαρδούκ κ.α. Όμως δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα άτια των θεών 

λειτουργούν ως «κενοί θρόνοι» και φαντάζονται οι άνθρωποι τους θεούς 

αοράτως επιβαίνοντες. Φαίνεται ότι πιθανότερο είναι να λειτουργούν ως απλά 

σύμβολα τους, όπως δείχνουν λατρευτικές παραστάσεις του ιερού ζώου πάνω 

στους ιερούς βωμούς-θρόνους196,  

 Επίσης, από την  Μεσοποταμία είναι γνωστές παραστάσεις ιερών 

αρμάτων ως λατρευτικών αντικειμένων. Δυο παραστάσεις από το ανάκτορο του 

Σεναχερίβ (701-681 π.Χ.) στην Νινευή δείχνουν σκηνές λατρείας, μόνο  που 

194 Συνήθως τα μυθικά ζώα μεταφέρουν το βάθρο ή το σύμβολο ή και τα δυο μαζί. Σε 
κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται απλά δίπλα στο βάθρο (εικ. 18α). Στην ασσυριακή 
σφραγίδα πλαισιώνουν το κενό βάθρο ή κάθισμα κατά ασυνήθιστο τρόπο. Η σύνδεση 
βάθρου και ιερού ζώου με αυτόν τον τρόπο θυμίζει την σύνδεση της κιβωτού με τα δυο 
χερουβίμ, όχι βέβαια ακριβώς, όπως την εκθέτει το 1 Βασ. 6. Και στις δυο περιπτώσεις ο 
χώρος που θα έπρεπε να έχει ένα είδωλο ή ένα σύμβολο είναι κενός. Περισσότερα στο 
σχετικό κεφάλαιο. 
195 Για  μεγάλη  ποικιλία των παραστάσεων στο έργο της U. SEIDL: Die Babylonischen 
Kudurru-Reliefs. Symbole mesopotamischer Gottheiten (OBO 87) Fribourg & Göttingen 1989. 
196 Μια σφραγίδα του νεοβαβυλωνιακού κράτους παρουσιάζει έναν άνδρα σε λατρευτική 
στάση μπροστά από ένα ιερό βάθρο. Πάνω στο βάθρο βρίσκεται και ένα ξίφος και ένας 
σκύλος. βλ.  H. PITTMAN: Ancient Art in Miniature: Near Eastern Seals from the Collection of 
Martin and Sara Cherkasky,  New York 1987, σελ. 72 εικ. 74 
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αντικείμενο λατρείας δεν είναι ένα ιερό είδωλο, αλλά ένα κενό άρμα (εικ. 43)197. 

Οι ιερείς, τα θυσιαστήρια και τα ζώα, καθώς και τα θυμιατήρια δείχνουν 

σαφέστατα ότι το κενό άρμα λειτουργούσε ως ιερό αντικείμενο λατρείας όπως 

ένα είδωλο. Βέβαια στις παραστάσεις αυτές έχουν θέση πάνω στο άρμα τα 

λάβαρα  των ιερών συμβόλων και δεν είναι σαφές αν η λατρεία απευθύνεται σε 

αυτά ή στο άρμα. Σαφώς στις απεικονίσεις των θεών της Μεσοποταμίας υπάρχει 

η παράσταση της μεταφοράς των θεοτήτων με άρματα που σύρουν άλογα ή  

μυθικά ζώα198.  Από το βασίλειο των Ουραρταίων έχει  έρθει στο φως μια 

παράσταση ενός κενού άρματος, η οποία κατανοείται στην έρευνα σαν 

ανεικόνιστη απόδοση του θριάμβου της θεότητας επί των εχθρών (εικ. 51)199. Στο 

άρμα δεν εμφανίζεται, ούτε κάποιος ανθρωπόμορφος αρματηλάτης, ούτε κάποιο 

σύμβολο. Φαίνεται πως το κενό άρμα χρησιμοποιήθηκε από τους Πέρσες 

βασιλείς για να δηλώσει την παρουσία του προστάτη θεού των Αχαιμενιδών 

Αχούρα Μάσδα200. Ίσως και ο ίππος χωρίς αναβάτη σε παρθικά νομίσματα να 

έχει ανάλογη σημασία (εικ. 52)201.  

197 Βλ. A. LAYARD: A Second Series of the Monuments of Ninive, London 1853, σελ. 469 εικ. 24. 
Βλ. Και O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 214-215 εικ. 322-323. 
Τέτοιες παραστάσεις εμφανίζονται σε ανάγλυφα από τον Ασσουρμπανιμπάλ Β΄ έως και 
τον Σεναχερίβ. Κοιτίδα όμως της ιδέας αυτής φαίνεται να είναι το βασίλειο των 
Ουραρταίων στη βόρεια Μεσοποταμία. Βλ. και O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst. 
Eine Deutung der Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 und 10 uns Sach 4 (SBS 84/85), Stuttgart 1977, 
σελ. 183. Πρβλ. M. SHENKAR: „Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran and Central 
Asia“ στο Bulletin of the Asian Institute NS Vol. 28. (2008), σελ. 242.    
198 Για μια παρουσίαση των αρχαιολογικών δεδομένων βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und 
Siegelkunst…ό. π. σελ. 180-188.   
199 Ως ανεικόνιστη παράσταση θεότητας κατανοεί το εύρημα ο P. Calmayer ("Zur Genese 
Altiranische Motive. Teil II: Der leere Wagen", AMINE 7. 1974, σελ. 49-77) και ακριβώς έτσι 
την αποδέχεται ο O. KEEL και την αναδημοσιεύει  (Jahwe-Visionen und Siegelkunst….ό. π. 
σελ. 186-187 εικ. 129). Ο Calmayer συγκρίνει το κενό άρμα με τον κενό θρόνο της αρχαίας 
Ανατολής και εντάσσει το φαινόμενο σε μια γενικότερη τάση ανεικόνιστης απόδοσης 
του θείου στην περιοχή της Αρχαίας Ανατολής.  Πρβλ. S.SCHROER: In Israel gab es Bilder, 
(OBO 74), Freiburg-Göttingen 1987, σελ. 291 σημ. 165.  Πρβλ. M. SHENKAR: „Aniconism 
and Religious Art οf Pre-islamic Iran and Central Asia“ στο Bulletin of the Asian Institute NS 
Vol. 28. (2008), σελ. 242.     
200  Αυτή την εντύπωση δίνουν και οι περιγραφές των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών όπως  
το κείμενο του ΗΡΟΔΟΤΟΥ Ιστορία. 7.40.13-18: «μετὰ δὲ ἱροὶ Νησαῖοι καλεόμενοι ἵπποι 
δέκα κεκοσμημένοι ὡς κάλλιστα. Νησαῖοι δὲ καλέονται ἵπποι ἐπὶ τοῦδε· ἔστι πεδίον μέγα 
τῆς Μηδικῆς τῷ οὔνομα ἐστὶ Νήσαιον· τοὺς ὦν δὴ ἵππους τοὺς μεγάλους φέρει τὸ πεδίον 
τοῦτο.  ὄπισθε δὲ τούτων τῶν δέκα ἵππων ἅρμα Διὸς ἱρὸν ἐπετέτακτο, τὸ ἵπποι μὲν εἷλκον 
λευκοὶ ὀκτώ, ὄπισθε δὲ αὖτῶν ἵππων εἵπετο πεζῇ ἡνίοχος ἐχόμενος τῶν χαλινῶν· οὐδεὶς 
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 Από τη Μεσοποταμία και τους γειτονικούς πολιτισμούς δεν λείπει και το 

φαινόμενο του «κενού θρόνου». Πράγματι ένα κενό κάθισμα εμφανίζεται σε 

λατρευτικές παραστάσεις σφραγιδόλιθων από το βασίλειο των Ουραρταίων-

Μιττάνι και το μέσο ασσυριακό κράτος (εικ. 53)202. Τον κενό θρόνο κρατούν 

σχεδόν  πάντα δυο μυθικά πλάσματα. Πάνω όμως από το θρόνο εμφανίζεται 

κατά κανόνα ο ηλιακός δίσκος με φτερά. Πρόκειται για μια σύνδεση του κενού 

θρόνου με τον θεό Ήλιο, μάλιστα σε πολλές σφραγίδες, αλλά και ανάγλυφες 

παραστάσεις τα δυο πλάσματα που κρατούν σαν άτλαντες το θρόνο έχουν τη 

μορφή του Κουσαρίκου (εικ. 39). Η θεότητα αυτή έχει ανάλογη μορφή του 

ελληνικού μινώταυρου και θεωρείται στη μεσοποταμιακή μυθολογία γιος και 

ακόλουθος του θεού Σαμάς203. Δυο θεία πλάσματα κρατούν το θρόνο του Σαμάς 

και στο ανάγλυφο από το Σιππάρ (εικ. 13).  

 

Ι.1.9. Το Πυρ ως αποκάλυψη του θείου 

 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο από όσα θρησκευτικά έθιμα γνώρισε στα 

ταξίδια του έμεινε αρκετά εντυπωσιασμένος από τις θρησκευτικές συνήθειες 

των Περσών204. Στη λατρεία τους όμως κυριαρχεί ένα σύμβολο που θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί εξαιτίας της φύσης του ως σύμβολο του κενού χώρου (empty 

space aniconism) ή σύμβολο ενός στοιχείου (elementary aniconism). Αυτό είναι η 

γὰρ δὴ ἐπὶ τοῦτον τὸν θρόνον ἀνθρώπων ἐπιβαίνει. τούτου δὲ ὄπισθε αὐτὸς Ξέρξης ἐπ᾽ 
ἅρματος ἵππων Νησαίων». πρβλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst…ό. π. σελ. 187. 
201 Βλ. D. METZLER: „Anikonische Darstellungen“, Visible Religion (Annual for Religious 
Iconography),  Vol. IV-V. Approaches to Iconology, Leiden 1985-1986, σελ. 96-113 εικ 9.  
202 Βλ. L. DELAPORTE: Catalogue des cylinders, cachets et pierres gravées des style oriental, Paris 
1920, τομ. ΙI. Pl. 97. 24 (A 951).       
203 Ο Κουσαρίκου διακρίνεται ως φύλακας και υπηρέτης του πατέρα του, του θεού Σαμάς. 
Κατά την Μέση Ασσυριακή Περίοδο (1500-1000 π.Χ.) η λατρεία του γνώρισε ιδιαίτερη 
άνθιση έχοντας και μια επιπλέον ιδιότητα, θεωρήθηκε προστάτης θεός των όρκων. Βλ.  J. 
MARZAHN & B. SALJE: Wiederstehendes Assur 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien, 
Mainz 2003, σελ. 86-89. 
204  ΗΡΟΔΟΤΟΥ Ιστορία 1.131: «Πέρσας δὲ οἶδα νόμοισι τοιοῖσιδε χρεωμένους, ἀγάλματα 
μὲν καὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖσι ποιεῦσι 
μωρίην ἐπιφέρουσι, ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν, ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς θεοὺς κατά 
περ οἱ Ἕλληνες εἶναι· οἳ δὲ νομίζουσι Διὶ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν ὀρέων ἀναβαίνοντες 
θυσίας ἔρδειν, τὸν κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέοντες· θύουσι δὲ ἡλίῳ τε καὶ σελήνῃ 
καὶ γῇ καὶ πυρὶ καὶ ὕδατι καὶ ἀνέμοισι. τούτοισι μὲν δὴ θύουσι μούνοισι ἀρχῆθεν, 
ἐπιμεμαθήκασι δὲ καὶ τῇ Οὐρανίῃ θύειν, παρά τε Ἀσσυρίων μαθόντες καὶ Ἀραβίων. 
καλέουσι δὲ Ἀσσύριοι τὴν Ἀφροδίτην Μύλιττα, Ἀράβιοι δὲ Ἀλιλάτ, Πέρσαι δὲ Μίτραν». 
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φωτιά205. Σύμφωνα με την μαρτυρία του Ηροδότου για τους Πέρσες η φωτιά είναι 

θεός ή μάλλον η φωτιά λειτουργεί ως οπτική εκδήλωση του θείου206. Με την 

κατάκτηση της Μεσοποταμίας από το Αχαιμενίδες εμφανίζονται και 

παραστάσεις λατρείας στα θυσιαστήρια  του ιερού πυρός. Η λατρευτική στάση 

όσων πλαισιώνουν τα θυσιαστήρια του πυρός είναι σαφής. Αναμενόμενο είναι 

ότι η θεότητα που θα πρέπει να εμφανίζεται στις περσικές παραστάσεις δεν 

μπορεί να είναι άλλη από τον προστάτη των Αχαιμενιδών Αχούρα Μάσδα. Στα 

περσικά ανάγλυφα η μορφή του θεού αυτού είναι ανθρώπινη, αλλά από τη μέση 

και πάνω. Εμφανίζεται πάντα εντός ενός δακτυλίου ή πάνω στον φτερωτό 

ηλιακό δίσκο (εικ. 55)207. Το μοτίβο αυτό μοιράζονταν ήδη σε αρχαιότερες εποχές 

και άλλες θεότητες, όπως ο Σαμάς και ο Ασσούρ και πιθανόν ο Μαρδούκ (εικ. 49. 

54.) Με την περσική επέκταση επιλέχτηκε από το Δαρείο για την κύρια θεότητα 

του περσικού βασιλείου208. Από κάποιες λατρευτικές παραστάσεις μπροστά στο 

205 Στη  λατρεία των φυσικών φαινομένων και στοιχείων γίνεται λόγος για “elementary 
aniconism βλ. M. SHENKAR: „Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran and Central 
Asia“ στο Bulletin of the Asian Institute NS Vol. 28. (2008), σελ. 242. 
206 Βλ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ Ιστορία. 3.16.10 «Πέρσαι γάρ θεόν νομίζουσι εἶναι τὸ πυρ». πρβλ. M. 
SHENKAR: „Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran and Central Asia“ στο Bulletin 
of the Asian Institute NS Vol. 28. (2008), σελ. 242.    
207 Την βασική μορφή της παράστασης διασώζουν το ανάγλυφο της επιγραφής του 
Βεχιστούν και τα ανάγλυφα από τα παλάτια της Περσέπολης (A. SOUDAVAR: “The 
Formation of Achaemenid Imperial Ideology and its Impact on the Avesta”  στο J. CURTIS  & 
J. SIMPSON: The World of Achaemenid Persia, London 2010, σελ. 111-138, εικ. 12,4. 12,5 & 12,6). 
Αυτή εμφανίζεται με παραλλαγές, όπως αυτές στον κυλινδρικό σφραγιδόλιθο του 
θησαυρού από τον ποταμό Ώξο που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο (124015). Για τον 
M. SHENKAR (προφανώς ακολουθώντας την τριχοτόμηση της M. Geiffman) η 
απεικόνιση της θεότητας από την μέση και πάνω θα πρέπει να κατανοηθεί σαν “semi-
iconism” μεικτό ή περιορισμένο εικονιστό. βλ. στο άρθρο του „Aniconism and Religious Art 
οf Pre-islamic Iran and Central Asia“ στο Bulletin of the Asian Institute NS Vol. 28. (2008), σελ. 
244-246 εικ. 10 & 11.  Για την περιγραφή της σφραγίδας του Ωξου βλ. W. XIN: “ Enemies of 
Empire: A Historical Reconstruction of Political Conflicts between Central Asia and the 
Persian Empire” στο J. CURTIS  & J. SIMPSON: The World of Achaemenid Persia, London 2010, 
σελ. (545-606), ιδ. σελ. 548-549 εικ. 51.3. 
208 Βλ. J. MARZAHN & B. SALJE: Wiederstehendes Assur 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in 
Assyrien, Mainz am Rhein 2003, σελ.26 εικ. 7. Πρβλ. M. SHENKAR: „Aniconism and 
Religious Art οf Pre-islamic Iran and Central Asia“ στο Bulletin of the Asian Institute NS Vol. 
28. (2008), σελ. 245. Η υιοθέτηση του συμβόλου αυτού οφείλεται στον Δαρείο, ο οποίος με 
τον πτερωτό ηλιακό δίσκο θέλησε να συμβολίσει σύμφωνα με την περσική θρυλική 
παράδοση την khvarnah, την βασιλική δόξα και τύχη που πρέπει να έχει ο Πέρσης 
μονάρχης. Ο Αχούρα Μάσδα συνδέθηκε με το σύμβολο αυτό με την ιδέα που προώθησε ο 
Δαρείος ότι ο θεός αυτός είναι ο δημιουργός της khvarnah. Παλαιότερα ανήκε στον θεό 
Μίθρα και την Απάμ Ναπάτ, τις θεότητες της μέρας και της νύχτας. Με τον Δαρείο 
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θυσιαστήριο του ιερού πυρός εικονίζονται οι λάτρεις, αλλά απουσιάζει κάποια 

απόδοση της θεότητας. Ο θεός συνήθως, αν απεικονίζεται, εμφανίζεται εντός 

του φτερωτού δακτυλίου υπεράνω του βωμού του πυρός209. Σε μια σφραγίδα από 

την εποχή των Αχαιμενιδών παρουσιάζονται δυο άνδρες σε λατρευτική στάση 

γύρω από ένα θυσιαστήριο με την τυπική περσική ενδυμασία και τον 

κεφαλόδεσμο, αλλά δεν εικονίζεται κάποιο λατρευτικό είδωλο, σύμβολο ή ο 

Αχούρα Μάσδα (εικ. 57)210. Αυτό που έχει μείνει είναι ένα πεταλόσχημο 

αντικείμενο που θυμίζει τις απολήξεις του φτερωτού ηλιακού δίσκου. Σε ένα 

ανάγλυφο τις πρώιμης ελληνιστικής εποχής από την περιοχή Qizqapan  στο 

βόρειο Ιράκ εμφανίζεται μια παρόμοια σκηνή, μόνο που η ανθρωπόμορφη 

θεότητα εικονίζεται μέσα σε ένα μετάλλιο, το κάτω τμήμα του οποίου μοιάζει με 

την ημισέληνο (εικ. 58)211.   

 Σε αρκετά από τα νομίσματα των προγόνων των Σασσανιδών από τη 

Frataraka εξαφανίζεται εντελώς η θεότητα, αλλά και οτιδήποτε θυμίζει τον 

προωθήθηκε ένας μονοθεϊσμός πολιτικού χαρακτήρα. Για την εξήγηση αυτή βλ.  A. 
SOUDAVAR: “The Formation of Achaemenid Imperial Ideology and its Impact on the 
Avesta”  στο J. CURTIS  & J. SIMPSON: The World of Achaemenid Persia, London 2010, σελ. 
111-138 κυρίως 120-133.  
209 Τυπικό παράδειγμα της παράδοσης αυτής είναι η πρόσοψη του τάφου του Δαρείου Β΄ 
στο Νακσερουστάμ. Πάνω στον βράχο έχει σκαλιστεί ο τάφος και η διακόσμηση του. Τον 
κάτω χώρο του αναγλύφου καταλαμβάνει μια εξέδρα σαν θρόνος του βασιλιά, την οποία 
στηρίζουν 28 άνθρωποι που ενσαρκώνουν τους υποτελείς λαούς του Πέρση μονάρχη. 
Πάνω στην εξέδρα στέκει ο Δαρείος πάνω σε ένα βάθρο, ενώ απέναντί του περίπου στο 
ίδιο ύψος εμφανίζεται το θυσιαστήριο του ιερού πυρός. Ο βασιλιάς απευθύνεται προς τον 
Αχούρα Μάσδα που αποκαλύπτεται ψηλά στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ βασιλέα και 
θυσιαστηρίου. Βλ. H. STIERLING: Persien – Auf den Spuren eines vergangenen Reiches, 
Wiesbaden 2006, εικ. σελ. 59.  
210 Η σφραγίδα βρίσκεται στο Βρετ. Μουσείο αρ. 89528. Βλ. V. SARKOSH-CURTIS: “The 
Frataraka Coins of Persis: Bridging the Gap between Achaemenid and Sasanian Persia” στο J. 
CURTIS  & J. SIMPSON: The World of Achaemenid Persia, London 2010, σελ. (379-394), ιδ. 389 
Εικ. 35.7 
211 Το ανάγλυφο διακοσμεί την πρόσοψη ενός τάφου μέσα σε βράχο στην περιοχή των 
Κούρδων στο Qizqapan, στο βόρειο Ιράκ. Η σκηνή εμφανίζεται πάνω από την είσοδο και 
ανάμεσα από δυο ανάγλυφους στο βράχο κίονες. Τα δυο κιονόκρανα ιωνικού ρυθμού 
διαμορφώνουν έναν χώρο σε ένα διαφορετικό επίπεδο και στον χώρο αυτό διακρίνεται 
ένα μετάλλιο που μοιάζει με την ημισέληνο και μέσα από αυτό εμφανίζεται η 
ανθρωπόμορφη  θεότητα με περσική τιάρα και σκήπτρο. Βλ.  H. STIERLING: Persien – Auf 
den Spuren eines vergangenen Reiches, Wiesbaden 2006, εικ. σελ. 93. 
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φτερωτό δίσκο (εικ. 59. 60. 61.)212.  Η απεικόνιση του θυσιαστηρίου αλλάζει σε ένα 

νόμισμα του Αρδασίρ Α΄, ο οποίος πρόσθεσε δυο πόδια αιλουροειδούς ίσως 

κατανοώντας το βωμό ταυτόχρονα και ως θρόνο της θεότητας (εικ. 61)213. Από 

τον 4ο  αιώνα μ.Χ. στα νομίσματα του βασιλιά  των Σασσανιδών Ορομάσδη Β΄ 

προστίθεται μια μορφή μέσα στις φλόγες του θυσιαστηρίου (εικ. 62. 63). Την 

ανθρωπόμορφη απεικόνιση συναντά κανείς και σε νομίσματα μεταγενεστέρων 

βασιλέων  μέχρι που η μορφή της θεότητας αποκτά ένα στεφάνι από φλόγες 

(εικ. 64)214. Μάλιστα η μορφή της θεότητας με τις φλόγες στη συνέχεια εκτοπίζει 

εντελώς το θυσιαστήριο του πυρός (εικ. 65. 66.)215. Στην έρευνα γίνεται λόγος για 

διαφορετικές θεότητες που απεικονίζονται στα νομίσματα216. Η απεικονίσεις του 

Αχούρα Μάζδα πάνω από τον βωμό του πυρός, η σχηματική απόδοση της 

παρουσίας του, αλλά και η απουσία οποιασδήποτε απεικόνισης θεϊκού όντος έως 

την επιστροφή της απεικόνισης  της ανθρωπόμορφης θεότητας την εποχή των 

Σασσανιδών και μάλιστα μέσα στην φωτιά δείχνουν ότι η θεότητα κατανοείται 

παρούσα στο πυρ του βωμού και όχι σε κάποιο είδωλο.   

 

Ι.1.10. Οι Λίθοι Sikκanu 

 Εκτός των λατρευτικών ανθρωπόμορφων ειδώλων και των λατρευτικών 

συμβόλων οι θεότητες μπορούν να αποδεχτούν την λατρεία των ανθρώπων σε 

λίθινες ή σπανιότερα ξύλινες στήλες. Ο όρος προέρχεται από το ρήμα skn, 

"κατοικώ". Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ανθρωπόμορφα είδωλα και ανεικόνιστοι 

212 Η Fratkara  είναι μια περιοχή γνωστή από τους αραμαϊκούς παπύρους της 
Ελεφαντίνης. V. SARKOSH-CURTIS: “The Frataraka Coins of Persis: Bridging the Gap 
between Achaemenid and Sasanian Persia” στο J. CURTIS  & J. SIMPSON: The World of 
Achaemenid Persia, London 2010, σελ. (379-394) 380 Εικ. 35.1. σελ. 281 εικ.. 35.5. 
213  Βλ. M. SHENKAR: „Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic  Iran and Central Asia“ 
στο Bulletin of the Asian Institute NS Vol. 28. (2008), σελ.242-243 εικ. 3. Και V. SARKOSH-
CURTIS: “The Frataraka Coins of Persis: Bridging the Gap between Achaemenid and 
Sasanian Persia” στο J. CURTIS  & J. SIMPSON: The World of Achaemenid Persia, London 2010, 
σελ. 392 εικ.. 35.8. q & r. 
214 Βλ. Μ. SHENKAR: „Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran…ό. π. σελ. 242-243 
εικ. 5. & 6. 
215 Βλ. Μ. SHENKAR: „Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran…ό. π. σελ. 242-243 
εικ. 6. 
216 Βλ. Μ. SHENKAR: „Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran…ό. π. σελ. 242-243. 
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λίθοι ταυτόχρονα συνυπήρχαν στη λατρεία217. Στο  Εμάρ φαίνεται ότι οι λίθοι  

αυτοί που βρίσκονταν εκτός των τειχών, γίνονταν ο προορισμός της λιτανείας 

των ανθρωπόμορφων ειδώλων των θεών Δαγών και Νινούρτα218. Αν και οι 

αναφορές στους λίθους αυτούς γίνονται σε ακκαδικά κείμενα, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι εμφανίζονται στις πόλεις δυτικά του ποταμού Ευφράτη (Εμάρ, 

Κάτνα, Μάρι) εντάσσεται το φαινόμενο στην θρησκευτική ζωή της Συρίας. 

   

Ι.1.11. Συμπεράσματα 

 Στην έρευνα είναι επιβεβαιωμένο ότι ήδη από το 3.000 π.Χ. υπάρχουν 

ανθρωπόμορφα λατρευτικά είδωλα για τους θεούς στην Μεσοποταμία. Από τα 

μέσα της 2ης χιλιετίας γίνεται πιο συχνή η απεικόνιση των θεών μέσω συμβόλων, 

τα οποία χρησιμοποιούνται ακριβώς όπως τα ιερά είδωλα. Αν το ιερό, 

ανθρωπόμορφο, λατρευτικό είδωλο λειτουργεί ως το σώμα των αόρατης 

θεότητας στον κόσμο, τότε το σύμβολο της θεότητας είναι και αυτό με την σειρά 

του μια «συντομογραφία» του ιερού ανθρωπόμορφου ειδώλου, όπως διευκρινίζει 

ο I. CORNELIUS219. Είναι πράγματι δύσκολο να διασαφηνιστεί η διαφορά 

ανάμεσα σε μια ανθρωπόμορφη, ιερή, λατρευτική εικόνα μιας θεότητας και στο 

καθιερωμένο τελετουργικά σύμβολό της. Μάλλον και οι δυο εκδοχές φαίνονται 

ισάξιες220.  

 Είναι σαφές ότι στα υπάρχοντα δεδομένα δεν μπορεί να βασιστεί μια 

θεωρία, η οποία να εξηγεί μια φυσική εξέλιξη (natural evolution)221 από την 

ζωόμορφη ή θηριόμορφη παράσταση των θεών στην ανθρωπόμορφη και από 

εκεί στην συμβολική. Το ίδιο ισχύει και για κάθε υποτιθέμενη εξέλιξη προς την 

217 Βλ.  A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 72-73 σημ. 408. 
218 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 73. 
219 Βλ. I. CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and Symbols...ό.π. σελ. 36. 
220  A. NUNN: Alltag im Alten Orient, Mainz 2006, σελ. 55. 
221 Για την αποφυγή ενός εξελικτικού σχήματος βλ. I. CORNELIUS: „The many Faces of 
Got: Divine Images and Symbols... ό.π. σελ. 42-43. Αντίθετα, στο ζήτημα του 
ανθρωπομορφισμού των θεών δεν λείπει και η άποψη στην έρευνα που θεωρεί τον 
ανθρωπομορφισμό ως αποτέλεσμα της αστικοποίησης των περιοχών της Μεσοποταμίας 
και της μετάλλαξης των θεών από θεούς της φύσης σε θεούς της πόλης. βλ. F. 
WIGGERMANN: “Theologies, Priests, and Worship in Ancient Mesopotamia”, στο J. Sasson: 
Civilizations of the Ancient Near East, Vol. III., New York 1995, σελ. 1857-1870.  
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ανεικόνιστη λατρεία ενός κενού από άγαλμα ή σύμβολο χώρου. Οι διάφορες 

μορφές ορατής αντιπροσώπευσης των θεών φαίνεται ότι συνυπάρχουν και δεν 

αποκλείει η μια την άλλη. Η λατρεία των θεών επιτυγχάνεται με το λατρευτικό 

άγαλμα,  με το ιερό σύμβολο,  με ένα αντικείμενο, καθώς και με το ζώο ή το 

μυθικό πλάσμα, στο οποίο συνήθως επιβαίνει η θεότητα για να αποκαλυφθεί. 

Στην  τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται τα μυθικά ζώα των θεών και τα 

οχήματα μεταφοράς (π.χ. πολεμικά άρματα). Σε κάποιες περιπτώσεις 

εικονίζονται οι θεοί πάνω σε αυτά. Υπάρχουν  και παραστάσεις από τις οποίες οι 

ανθρωπόμορφοι θεοί απουσιάζουν, είτε από ένα κάθισμα, είτε από ένα άρμα, 

είτε από ένα βωμό ιερού πυρός. Παρά την απουσία αυτή, ο κενός χώρος επάνω 

τους δεν στερείται ιερότητας, όπως βεβαιώνουν οι λατρευτικές παραστάσεις που 

έχουν έρθει στο φως.    

 Στη βαβυλωνιακή και ασσυριακή θεολογία των ιερών ειδώλων, όπως 

φαίνεται μέσα από τα στάδια της τελετουργικής κατασκευής, του καθαγιασμού 

και των λειτουργιών των λατρευτικών ειδώλων των θεών η χρήση ειδώλων στη 

θρησκευτική λατρεία είναι πολύ πιο σύνθετη και πολύ πιο πολύπλοκη από την 

εικόνα της πολεμικής της Π.Δ. Τα ιερά είδωλα των θεών δεν καθιστούσαν τη 

θεότητα που απεικόνιζαν απτή, άλλωστε, όπως δείχνει το πλήθος των 

συμβόλων, ούτε και ο ανθρωπομορφισμός ήταν αρκετός να αποδώσει το θείο222. 

Οι θεοί δεν περιορίζονταν, επειδή παρά την πίστη της παρουσίας των θεών  στην 

υλικότητα και τη μορφή των αγαλμάτων τους, «η ουσία της θεότητας (libbi ili) 

είναι τόσο μακριά όσο το εσωτερικό του ουρανού»223.  

 

 

 

 

 

 

222 Α. NUNN: Alltag im Alten Orient, Mainz 2006, σελ. 55. 
223 Βλ. A. BERLEJUNG: „Geheimnis und Ereignis...ό.π. σελ. 142-143. Βέβαια στα πλαίσια της 
βιβλικής, προφητικής πολεμικής κατά των ειδώλων των θεών της Αρχαίας Ανατολής, 
ακόμα και όσα βρίσκονται στο εσωτερικό του ουρανού είναι δημιουργήματα του Γιαχβέ. 
Το ίδιο ισχύει και για τον ίδιο τον ουρανό. 
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Ι.2. Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Ι.2.1. Οι θεοί της Αιγύπτου 

 Η αιγυπτιακή θρησκεία χαρακτηρίζεται ως η πιο πλούσια και η πιο 

εντυπωσιακή θρησκεία του Αρχαίου Κόσμου και προκάλεσε το έντονο 

ενδιαφέρον πολλών συγγραφέων των ελληνορωμαικών χρόνων, αφού 

θεωρήθηκε ως η κοιτίδα των θρησκειών224. Ευρήματα από την Χαλκολιθική 

εποχή αποτελούν ενδείξεις για την λατρεία ιερών ζώων ή θεοτήτων με την 

μορφή ζώου225. Στην προδυναστική περίοδο εμφανίζεται μια τάση μίξης ζωικών 

και ανθρώπινων χαρακτηριστικών, όπως δείχνει η λίθινη, ανάγλυφη παλέτα του 

Ναρμέρ (περίπου 3100 π.Χ.) που αποδίδει την θεά Χαθώρ ως αγελάδα με 

χαρακτηριστικά ανθρώπινου προσώπου (εικ. 67)226. Στα χρόνια των δυο πρώτων 

δυναστειών (3100-2670 π.Χ.) εμφανίζονται για πρώτη φορά παραστάσεις καθαρά 

ανθρωπόμορφων θεοτήτων που προστίθενται δίπλα στις ζωόμορφες θεότητες 

και γύρω στα τέλη της 2ης δυναστείας (περίπου γύρω στο 2670 π.Χ.), όπως 

δείχνουν αποτυπώματα σφραγιδόλιθων του φαραώ Σέθ Περιηψέν, κάνουν την 

εμφάνιση τους οι σύνθετες μορφές  με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι ζώου (εικ. 

68) 227.  

 Όμως αυτές οι μικτές μορφές των θεών δεν εκτόπισαν ποτέ τις καθαρές 

ανθρωπόμορφες παραστάσεις τους, αλλά ούτε και τις αρχαιότερες ζωόμορφες 

εικόνες τους. Όλοι αυτοί οι τρόποι απεικόνισης των θεοτήτων συνέχισαν να 

υπάρχουν ως δυνατότητες έως και την Ύστερη Αρχαιότητα228.  Σύμφωνα με τους 

224 Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει ο ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ στο έργο του Περί της Συρίης θεού 
2,1-3,3: "Πρῶτοι μὲν ὦν ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν Αἰγύπτιοι λέγονται θεῶν τε ἐννοίην 
λαβεῖν καὶ ἱρὰ εἵσασθαι καὶ τεμένεα καὶ πανηγύριας ἀποδεῖξαι. πρῶτοι δὲ καὶ οὐνόματα 
ἱρὰ ἔγνωσαν καὶ λόγους ἱροὺς ἔλεξαν. μετὰ δὲ οὐ πολοστῷ χρόνῳ παρ΄ Αἰγυπτίων λόγον 
Ἀσσύριοι ἐς θεοὺς ἤκουσαν͵ καὶ ἱρὰ καὶ νηοὺς ἤγειραν͵ ἐν τοῖς καὶ ἀγάλματα ἔθεντο καὶ 
ξόανα ἐστήσαντο. τὸ δὲ παλαιὸν καὶ παρ΄ Αἰγυπτίοισιν ἀξόανοι νηοὶ ἔσαν". 
225 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen – Altägyptische Götterwelt, Darmstadt 62005, σελ. 101-
102. 
226 Βλ. J. QUIBELL: Hierancopolis Part. 1., London 1900, σελ. 10 εικ. ΧΧΙΧ., Ο. KEEL: Die Welt… 
ό. π. σελ. 272 εικ. 397. και S.  R. SCHULZ & M. SEIDEL: Egypt the World of the Pharaos, 
Cologne 1998, σελ. 29 εικ. 38 & 39. Στο εξής βλ. την ελληνική μετάφραση με ακριβώς ίδια 
αρίθμηση σελίδων και εικόνων R. SCHULZ & M. SEIDEL: Αίγυπτος ο Κόσμος των Φαραώ, 
(εκδ. Ελευθερουδάκης), Αθήνα 2008. Η θεά ακόμη και στην πλήρη ανθρωπόμορφη 
απεικόνισή της αποδίδεται με αυτιά και κέρατα αγελάδας. 
227 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π σελ. 110-111 εικ. 12. 
228 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 112. 
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ερευνητές αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καμία μορφή δεν επιβάλλεται με 

τρόπο δογματικό και όλες οι μορφές παραμένουν ως δυνατότητες. Η εικόνα δεν 

γίνεται στην Αίγυπτο κατανοητή ως μια περιγραφή ή ως ένα ομοίωμα της 

εξωτερικής μορφής της θεότητας, αλλά ως μια ένδειξη των χαρακτηριστικών της 

ουσίας και των ενεργειών της, όπως τονίζει ο E. HORNUNG229. Σαν αποτέλεσμα 

εμφανίζεται και συνυπάρχει μια τεράστια ποικιλία θεοτήτων, οι μορφές των 

οποίων συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά από το φυσικό περιβάλλον της αρχαίας 

Αιγύπτου με κυρίαρχη πηγή το ζωικό βασίλειο. Ακόμα και τα πιο σπάνια ζώα 

δανείζουν την μορφή τους για τις απεικονίσεις των θεών. Ως γεράκι γίνεται 

αντιληπτός ο θεός Ώρος, ως ίβη ο Θωθ, ως τσακάλι ο Άνουβις, ως αγελάδα η 

Χαθώρ, ως γάτα η Βαστέτ, ως λέαινα η Σεχμέτ, ως ιπποπόταμος η Ταγουέτεθ, ως 

κροκόδειλος ο Σόμπεκ κ. α.   

 Όπως σημειώνει ο J. ASSMAN230 στο παρελθόν η κατηγοριοποίηση της 

πληθώρας των παραπάνω θεϊκών όντων γινόταν από τους αιγυπτιολόγους με 

δυο τρόπους: Είτε με την διαθέσιμη ομαδοποίηση των μυθικών γενεαλογιών, είτε 

με βάση την εξωτερική μορφή. Κατά συνέπεια, εκτός από την ομαδοποίηση των 

θεών με κριτήριο τους συγγενικούς δεσμούς σε θείες οικογένειες, μια ομάδα 

αποτελούσαν οι θεοί με μορφή φυτών, άλλη ομάδα οι θεοί με τις μορφές 

αντικειμένων και μια τελευταία οι θεότητες με την μορφη ζώων, ίσως ακόμη πιο 

ειδικά με έναν επιπλέον διαχωρισμό σε ερπετά, πτηνά και θηλαστικά. Με τον 

τρόπο όμως αυτό η κατηγοριοποίηση φτάνει σε αδιέξοδο, επειδή οι θεοί δεν 

εξαντλούν την επιφάνειά τους μόνο σε μια μορφή. Για παράδειγμα η θεά Χαθώρ 

που εμφανίζεται συνήθως ως αγελάδα, μπορεί να απεικονιστεί επίσης σαν 

άνθρωπος, λέαινα, φίδι, ακόμα και ως σείστρο. Αλλά και πάλι μοιράζεται τη 

μορφή της αγελάδας με άλλες θεές, όπως την θεά της νύχτας Νούτ, τη 

Μεχετγούερεθ231, την Ιχέτ232. Επίσης ο θεός Θωθ είναι γνωστός με την μορφή της 

229 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 115. 
230 J. ASSMAN: Grundstrukturen der ägyptischen Gottesvorstellungen,  στο Biblische Notizen 
11. (1980), σελ. 47-48.  
231 Το όνομα της ουράνιας θεάς Μεχετγουέρεθ σημαίνει «μέγας κατακλυσμός» και 
εμφανίζεται και αυτή σαν αγελάδα, πολλές φορές με τον ηλιακό δίσκο ανάμεσα στα 
κέρατα. Είναι η εκδήλωση του αρχέγονου ύδατος και επίσης ονομάζεται «μητέρα του Ρα». 
Βλ. G. HART: The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, London 2005, σελ. 91 
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ίβης, αλλά εμφανίζεται και σαν μπαμπουίνος (Papio Cynocephalus)233. Και δεν 

είναι μόνο η μορφή, αλλά και τα ονόματα που αλληλοσυνδέονται, όπως οι 

Άμων-Ρα-Χαράχτης-Ατών ή οι θεές Χαθώρ-Ίσις που μπορεί να κατανοηθούν ως 

το ίδιο θεϊκό πρόσωπο  κ.α.  Aυτό το αδιέξοδο δεν μπορεί να αρθεί, παρά μόνο αν 

γίνει κατανοητό ότι το πλήθος των μορφών αυτών δεν είναι τίποτα άλλο από 

σύμβολα, μέσα στα οποία πραγματοποιείται η επιφάνεια του θείου, επειδή οι 

θεοί στην Αίγυπτο, αν και κατοικούν στον ουρανό είναι παρόντες «εν τω 

κόσμω». Βρίσκονται στην φύση, στον ήλιο και το φεγγάρι, στον Νείλο, στα φυτά, 

στα ζώα και σε ιερά αντικείμενα, αλλά και στα αγάλματα των ναών, καθώς και 

στον φαραώ, την κατεξοχήν ενσάσκωση των θεών234.  

 Ιδιαίτερα διαφωτιστικά είναι τα λόγια ενός ύμνου στον Όσιρη που 

μεταφράζει ο J. ASSMAN235: «Ύμνησε τον Όσιρη! Με πολλά ονόματα, με πολλές 

ιερές ενσαρκώσεις, με απόκρυφες μορφές στους ναούς». Τα ονόματα, οι 

ενσαρκώσεις και οι μορφές  στους ναούς είναι το τρίπτυχο που συμπυκνώνει την 

ουσία της αιγυπτιακής περί θεών ιδέας. Ως όνομα θα πρέπει να γίνει 

κατανοητός κάθε λεκτικός χαρακτηρισμός για μια θεότητα, το όνομα της, τα 

επίθετα και τα μυθικά χαρακτηριστικά που της δίνονται και η θέση της στο 

πάνθεον. Οι ενσαρκώσεις έχουν να κάνουν με την επιφάνεια των θεών στην 

φύση ως η «κοσμική» διάσταση των θεών.  Και οι μορφές στους ναούς δεν είναι 

τίποτα άλλο από τα λατρευτικά είδωλα των ιερών, μια ιδιαίτερη κατηγορία 

ανάμεσα στην πράγματι  τεράστια ποικιλία των εκφάνσεων της επιφάνειας και 

της επι γής παρουσίας των Αιγυπτίων θεών236. 

 

232 J. ASSMAN: Grundstrukturen der ägyptischen Gottesvorstellungen,  στο Biblische Notizen 
11. (1980) σελ. 48. 
233 G. HART: The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, London 2005, σελ. 156-
159. 
234 J. ASSMAN: Grundstrukturen der ägyptischen Gottesvorstellungen,  στο Biblische Notizen 
11. (1980) σελ. 48. 
235 J. ASSMAN: Grundstrukturen der ägyptischen Gottesvorstellungen,  στο Biblische Notizen 
11. (1980) σελ. 50. 
236 Στο αιγυπτιακό πάνθεον θα πρέπει να προστεθούν και οι ξένοι θεοί που έρχονται 
στην χώρα, οι νέες μορφές, όπως ο Σάραπις της ελληνιστικής εποχής, καθώς και οι 
θεοποιημένοι νεκροί. Βλ. E. HORNUNG: Einführung  in die Ägyptologie, Darmstadt 62008, 
σελ. 57-60. 
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Ι.2.2. Τα λατρευτικά είδωλα 

 Οι απεικονίσεις των θεών, είτε ως αγάλματα, είτε ως ανάγλυφα και 

τοιχογραφίες είχαν συγκεκριμένες λειτουργίες237. Τα λατρευτικά αγάλματα 

κατασκευασμένα από ξύλο, φύλλα χρυσού και πολύτιμους λίθους είχαν την 

κεντρική θέση στα άδυτα των αιγυπτιακών ναών. Εκεί είχαν πρόσβαση μόνο οι 

ιερείς και ο φαραώ, ενώ οι απλοί άνθρωποι είχαν μια σχετική ευκαιρία να 

συναντήσουν την θεότητα μόνο κατά την λιτανεία της ετήσιας γιορτής. Αν ένα 

λατρευτικό είδωλο δεν περιφέρεται στη λιτανεία τότε αντικαθίσταται μόνο για 

το σκοπό της περιφοράς μέσα στο ιερό πλοιάριο από ένα άλλο άγαλμα238.  

Αγάλματα θεοτήτων, σφιγγών, αλλά και ομοιώματα του φαραώ, συνήθως 

μεγάλου μεγέθους είχαν θέση έξω από τους ναούς, ενώ στο εσωτερικό 

προτιμούνταν αγάλματα σε φυσικό μέγεθος ή και μικρότερα ως αφιερώματα. 

Τέτοια αγάλματα τοποθετούνταν σαν κτερίσματα στους τάφους και 

λειτουργούσαν προφανώς σαν προστάτες του τάφου. Μικρότερα αγαλματίδια 

είχαν θέση στην οικιακή, ιδιωτική λατρεία, ενώ ειδώλια ακόμη πιο μικρά 

προσαρμόζονταν σε περιδέραια που κρεμούσαν οι Αιγύπτιοι από τον λαιμό σαν 

φυλακτά239.  

 Τα λατρευτικά είδωλα των αιγυπτιακών θεών που βρίσκονται στους 

ναούς χαρακτηρίζονται ως τα φυσικά σώματα των θεοτήτων240, επειδή σε αυτά 

237 Για τις επτά αυτές χρήσεις των απεικονίσεων των αιγυπτιακών θεών βλ. D. 
WILDUNG: „Götterbild“ στο Lexikon der Ägyptologie, Bd. II. Wiesbaden 1977, στ. 671-672. 
238 Στην αιγυπτιολογική έρευνα είναι ανοιχτή η συζήτηση για το πρόβλημα της εξόδου  
του ίδιου του λατρευτικού ειδώλου στην λιτανεία. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι 
πράγματι άφηνε το άδυτο σε άλλες το αντικαθιστούσε κάποιο άγαλμα κατασκευασμένο 
μόνο για το σκοπό της περιφοράς. Βλ. το λήμμα «Kultbild» στο H. BONNET: Reallexikon 
der Ägyptologie, Berlin 1971, σελ. 410-411.   
239  Μεγάλος αριθμός αυτού του είδους ευρημάτων έχει έρθει στο φως σε ανασκαφές στην 
Παλαιστίνη. Τα περιδέραια με ειδώλια στην έρευνα σχετίζονται με τα «είδωλα των 
αιγυπτίων» (גלולי מצרים) του προφήτη Ιεζεκιήλ βλ. C. HERRMANN: Ägyptische Amulette aus 
Palästina/Israel, (OBO 138) Freiburηg-Göttingen 1994, σελ. 83-95. 
240 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αιγυπτιολόγοι δεν κατανοούν ως λατρευτικά είδωλα όλα 
τα αγάλματα. Λατρευτικά είδωλα είναι μόνο εκείνα που βρίσκονται στους Ναΐσκους των 
αιγυπτιακών ιερών και αντιπροσωπεύουν τις θεότητες συγκεντρώνοντας όλα τα 
τελετουργικά της λατρείας γύρω τους.  Βλ. C. ROBINS: “Cult Statues in Ancient Egypt” στο 
E. Walls, Cult Image and Divine Representation in the Ancient Near East, Boston 2005, σελ. 2. 
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εισέρχονται οι θεοί για να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους241. Η παρουσία 

της θεότητας στο είδωλο δεν οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλ. τον 

κατασκευαστή, αλλά στην θέληση και το έλεος της θεότητας242. Το είδωλο 

ζωοποιούσε η θεία παρουσία, η «εν-κατοίκηση» της θεότητας σε αυτό. Δεν είναι 

σαφές αν οι Αιγύπτιοι κατανοούσαν την εν-οίκηση της θεότητας στο είδωλο ως 

μια «γέννηση» ή «αναγέννηση243. Για την «ζωοποίηση» (enlivening) ο D.  LORTON 

χρησιμοποιεί τον όρο “transvaluation”244 που απλά δηλώνει μια επανεκτίμηση του 

αντικειμένου, ενώ στην γερμανόφωνη αιγυπτιολογική έρευνα χρησιμοποιείται ο 

όρος εγκατοίκηση («Einwohnung»)245. 

 Η θεότητα δύναται να κατοικεί στην ύλη των λατρευτικών ειδώλων, αλλά 

και στα σώματα των ζώων που προορίζονταν για αυτό, όπως ο ταύρος του Άπι 

στην Μέμφιδα ή ο κριός για την λατρεία του Άμμωνα (εικ. 69)246. Το είδωλο και το 

ιερό ζώο χρησιμεύουν ως δοχεία για την επιφάνεια της θεότητας στον ορατό 

κόσμο, πράγμα που οδηγεί σε μια αντίληψη που συναντάται στον απλό λαό, ότι 

η θεότητα ταυτίζεται, είτε με το ιερό είδωλο, είτε με το ιερό ζώο247. Η κριτική των 

βιβλικών προφητών στρέφεται κατά των ειδώλων με το επιχείρημα της ταύτισης 

241 Βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 140-141, C. ROBINS: “Cult Statues in 
Ancient Egypt…ό. π. σελ. 1-12. 
242 Βλ. D. LORTON: „The Theology of the Cult Statues in Ancient Egypt“, στο Michael B. Dick 
(Ed.) Born in Heave Made in Earth - The Making of the Cult Image in Ancient Near East,  Winona 
Lake, Indiana 1999, σελ. 
243 Βλ. D. LORTON: „The Theology of the Cult Statues in Ancient Egypt...ό.π. σελ.165-166 
σημ. 65  πρβλ. M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 44 σημ. 
108. 
244 D. LORTON: „The Theology of the Cult Statues in Ancient Egypt...ό.π. σελ. 173 πρβλ. M. 
DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 44 σημ. 108. 
245  Από το έργο του H. JUNGER: Die Stundenwachen in den Osirismysterien, Wien 1910. Βλ. P. 
ESCHWEILER:  Bildzauber im Alten Ägypten. Die Verwendung von Bildern und Gegenständen in 
magischen Handlungen nach den Texten des Mittleren und Neuen Reiches, (OBO 137) Fribourg und 
Göttingen 1994, σελ. 287-289. 
246 Στη Μέμφιδα εμφανίζεται η λατρεία της θεότητας σε έναν μόνο επιλεγμένο ταύρο και 
προορισμένο για αυτόν τον ρόλο. Μετά το θάνατό του τον διαδεχόταν άλλος ταύρος, ενώ 
το σώμα του νεκρού ζώου βαλσαμωνόταν. Για την Ζωολατρία στην Αρχαία Αίγυπτο βλ. 
E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 141-143. Πρβλ. D. WILDUNG: 
„Götterbilder, volkstümlich verehrte“ στο Lexikon der Ägyptologie, Bd. II. Wiesbaden 1977, στ. 
672-674. Για τη λατρεία του κριού βλ. J. LEIPOLDT & W. GRUNDMANN: Umwelt des 
Urchristentums III., Berlin 1967, εικ. 217 
247 Στην έρευνα για μια καλύτερη κατανόηση του ρόλου των ιερών ζώων γίνεται  
σύγκριση με τη χριστιανική τιμή  των λειψάνων των αγίων. βλ. E. HORNUNG: Der Eine 
und die Vielen...ό.π. σελ. 143. 
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της θεότητας με το είδωλο248. Όπως και στην μεσοποταμιακή θεολογία δεν 

υπάρχει στην ιερατική θεολογία της Αιγύπτου μια τέτοια σύγχυση, αλλά μια 

σαφής διάκριση ανάμεσά τους249.  

 Η «ενοίκηση» της θεότητας εκφράζεται με την θεολογία του "Ba", (ελ. 

«Μπa»). Με τον όρο αυτό προσδιορίζεται οποιαδήποτε επιφάνεια της θεότητας 

στην ορατή πραγματικότητα250, είτε αυτή η αποκάλυψη λαμβάνει χώρα με ένα 

ιερό ζώο, είτε σε ένα φυσικό φαινόμενο, είτε σε μη επεξεργασμένη ύλη, είτε σε 

ένα σύμβολο, είτε με την σχηματοποιημένη μορφή ενός αγάλματος. Για 

παράδειγμα ο ορατός ήλιος ισχύει ως το «Μπa» του ηλιακού θεού Re και ο 

άνεμος ως το Μπα του θεού των ανέμων Shu251. Το Μπα των θεών μπορεί να 

εγκατοικεί σε άλλους θεούς, στα ιερά ζώα, στα άστρα252, αλλά και στα 

λατρευτικά αγάλματα των ναών253. Μια επιγραφή από το Εντφού αναφέρει ότι 

όποτε ο ηλιακός δίσκος διασχίζει τον ουρανό «τα δυο του μάτια προσηλώνονται 

στο λατρευτικό του άγαλμα. Το ενεργό του Μπά έρχεται από τον ουρανό και μένει 

248 Δεν απουσιάζει από την ιουδαϊκή γραμματεία της μεσοδιαθηκικής περιόδου και η 
πολεμική κατά της λατρείας των ιερών ζώων, όπως δείχνουν οι ΣΙΒΥΛΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ, 
Για παράδειγμα ο χρησμός: 3.29-31: «οὐ σέβετ΄͵ οὐδὲ φοβεῖσθε θεόν͵ ματαίως δὲ πλανᾶσθε 
προσκυνέοντες ὄφεις τε καὶ αἰλούροισι θύοντες εἰδώλοις τ΄ ἀλάλοις λιθίνοις θ΄ ἱδρύμασι 
φωτῶν». 5.356 «ἀρνῶν ἠδ΄ ὀίων ταύρων τ΄ ἀγέλας ἐριμύκων ἐκθυσιάζοντας μόσχων 
μεγάλων κεροχρύσων ἀψύχοις θ΄ Ἑρμαῖς καὶ τοῖς λιθίνοισι θεοῖσιν {…}  προσκυνέοντες 
ὄφεις κύνας αἰλούρους͵ ἀνόητοι͵ καὶ πετεηνὰ σέβεσθε καὶ ἑρπετὰ θηρία γαίης καὶ λίθινα 
ξόανα καὶ ἀγάλματα χειροποίητα καὶ παρ΄ ὁδοῖσι λίθων συγχώσματα». Πρβλ. U. 
KELLERMANN: „Der Dekalog in der Schriften des Frühjudentums“ στο H.G. REVENTLOW: 
Weisheit, Ethos und Gebot, Neukirchen 2001 σελ.  223- 224. 
249 Βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό. π. σελ.  143. βλ. επίσης D. LORTON: „The 
Theology of the Cult Statues in Ancient Egypt...ό. π. σελ. 183.  πρβλ. M. DICK:”Prophetic 
Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 33 σημ. 67. 
250 Ο όρος αυτός φαίνεται παράλληλος με τον μεσοποταμιακό «me». Τα αυτοκρατορικά 
χρόνια μεταφράστηκε στα ελληνικά ως «ψυχή» (π.χ. Πλούταρχος). Οι αιγυπτιολόγοι 
υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερο να παραμείνει αμετάφραστος, επειδή δεν υπάρχει 
αντίστοιχη λέξη στις σύγχρονες γλώσσες. βλ.  L. ZABKAR: A Study of the Ba Concept in 
Ancient Egyptian Texts, Chicago 1968, σελ. 11, 48 & 161-162. Τα αγάλματα των νεκρών δεν 
χαρακτηρίζονται ως «Ba», αλλά ως «Ka». Ίσως αυτός ο όρος να ταιριάζει περισσότερο με 
την ατομική σημασία της ελληνικής λέξης ψυχή. Η πρώτη λέξη χαρακτηρίζει αγάλματα 
σε χώρους ταφής, ενώ η δεύτερη λατρευτικά αγάλματα στα άδυτα των ναών. Για την 
διάκριση, αλλά και το πρόβλημα της σχέσης των δυο βλ. D. LORTON: „The Theology of 
the Cult Statues in Ancient Egypt...ό.π. σελ. 179-183. 
251 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 143 
252 L. ZABKAR: A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, Chicago 1968, 12-.  
253 L. ZABKAR: A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, Chicago 1968, σελ. 39-48. 
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πάνω στο άγαλμα κάθε μέρα»254. Μια  άλλη επιγραφή από τη Ντέντερα 

περιγράφει την ίδια ένωση του Μπα της θεάς Χαθώρ με το λατρευτικό άγαλμά 

της, η οποία βλέπει από ψηλά το ναό της: «σαν θηλυκό γεράκι χρώματος 

τυρκουάζ255 πλανιέται και στις δυο πλευρές της αυλής, προσγειώνεται πάνω στο 

σώμα της στον ιερό της περίβολο, το ίδιο της το Μπά ενώνεται με το άγαλμά (bes) 

της. Ευφραίνεται η καρδιά της, όποτε βλέπει το πορτρέτο της, γοητεύεται το 

πρόσωπό της μπροστά στην εικόνα της»256.  

 Η σύνθετη μορφή  των θεών με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι ζώου ισχύει 

ως η πιο εκφραστική και η πιο αντιπροσωπευτική για τους θεούς της Αιγύπτου, 

ακόμα και αν υπερβάλλει, όπως δείχνουν οι παραστάσεις θεών με περισσότερα 

κεφάλια, όπως ο ηλιακός θεός με ανθρώπινο σώμα και τα κεφάλια τεσσάρων 

κριών (εικ. 70. 71)257. Είναι αδύνατη μια διάκριση των θεοτήτων βασισμένη στην 

ενδυμασία, στα στέμματα, αλλά και στα διακριτικά σύμβολα που κρατούν στα 

χέρια τους, το μοναδικό σχετικό και αυτό κριτήριο είναι το κεφάλι258. Για αυτό και 

μια μάσκα αρκεί για τον ιερέα που θα αντικαταστήσει την θεότητα σε κάποιο 

τελετουργικό, όπως ο ιερέας με τη μάσκα του Άνουβι στην τελετή της διάνοιξης 

του στόματος μετά την βαλσάμωση του νεκρού (εικ. 72)259.   

 Όπως υποστηρίζει ο E. HORNUNG για τους αιγυπτιολόγους όλες αυτές οι 

παραστάσεις των θεών μπορούν να κατανοηθούν σαν «ιδεογράμματα», σαν 

«εικονοσύμβολα» μιας «μετα-γλώσσας». Όπως κάθε ιερογλυφικό δεν λειτουργεί 

μόνο ως απλό γράμμα ή ακίνητο σύμβολο, έτσι και οι παραστάσεις των θεών δεν 

είναι απλά σχέδια260. Λειτουργούν σαν μεταγραφές της ουσίας των θεών261. Οι 

254 L. ZABKAR: A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, Chicago 1968, σελ. 40. 
255 Η θεά Χαθώρ εξαιτίας του ονομαστού ιερού της στο Σινά μέσα στην περιοχή ενός 
παλιού ορυχείου καλαΐτη (τυρκουάζ) αποκαλείται «αρχόντισσα του τυρκουάζ». βλ.. M. 
SEIDEL & R. SCHULZ: Τέχνη και Αρχιτεκτονική Αίγυπτος, Αθήνα 2008, σελ.  538-539 
256 βλ. L. ZABKAR: A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, Chicago 1968, σελ. 40. 
257 βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 119-120 εικ. 17. και την πλήρως 
ζωόμορφη παράσταση του θεού από τις Θήβες, με τέσσερα κεφάλια και τον ηλιακό δίσκο 
με ουραιό βλ. στο έργο των πρωτοπόρων ερευνητών της ομάδας του Ναπελόντα στην 
Αίγυπτο DESCRIPTION DEL EGYPTE, Τομ. ΙΙ. (Paris 1821) Pl. 36. 
258 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 122-125. 
259 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 127. O. KEEL: Die Welt der Altorientalische 
Bildsymbolik…ό. π. σελ. 59 εικ. 76 και σελ. 174 264b. G. HART: The Routledge Dictionary of 
Egyptian Gods and Goddesses, London 2005, σελ. 27. 
260 βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 120. 127 
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θεοί μπορούν να  ενοικούν σε κάθε τέτοια παράσταση, όπως και στα λατρευτικά 

είδωλα, αλλά η αληθινή μορφή της θεότητας μένει πάντα κρυμμένη και 

μυστική. Τα χαρακτηριστικά και τα διακριτικά σύμβολα  των θεών λειτουργούν 

ως δηλωτικά της θεϊκής παρουσίας, αλλά η θεότητα δεν εξαντλείται σε αυτά.  

Δεν υπάρχει καμία παράσταση, κανένα είδωλο που να αποδίδει την αληθινή 

μορφή της θεότητας, επειδή κάθε εικόνα και κάθε είδωλο είναι ατελές σύμβολο 

και ουσιαστικά αδυνατεί να αποδώσει παραστατικά τη θεότητα. Ίσως σε αυτή 

την πεποίθηση οφείλεται  και το ανικανοποίητο της αιγυπτιακής θρησκείας  με 

την ποικιλία των μορφών των θεοτήτων, αλλά και την προτίμηση της μικτής 

εκδοχής με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι ζώου262. Στην αυτοκρατορική εποχή 

χαρακτηρίζει ο Κέλσος  τα ιερά είδωλα και τα ιερά ζώα της αιγυπτιακής 

λατρείας σημεία της θεότητας και «αἰνίγματα» του θείου263. 

 

Ι.2.3. Η καθιέρωση – Το τελετουργικό  "άνοιγμα του στόματος¨  

 Ο όρος που έχει την σημασία "άγαλμα" στην αρχαία Αίγυπτο είναι «tut». 

Όμως, όταν γίνεται λόγος για κάποιο λατρευτικό είδωλο συνήθως δεν 

χρησιμοποιείται ο όρος αυτός. Αντί του όρου «tut» στις πηγές χρησιμοποιούνται  

οι όροι «Ba» και «Sekhem». Με τον πρώτο όρο χαρακτηρίζεται η αποκαλυπτόμενη 

θεϊκή δύναμη, ενώ ως «Sekhem» γίνεται κατανοητή η τοποθέτηση της θεϊκής 

δύναμης σε ένα αντικείμενο264.  Η κατασκευή και η καθιέρωση του ειδώλου στην 

Αίγυπτο είναι δυο ξεχωριστές μεταξύ τους πράξεις. Ένα αντικείμενο 

καλλιτεχνικής εργασίας καθαγιάζεται  μέσα από την μαγική πράξη, κατά την 

261 O. KEEL: "Warum in Jerusalemer Tempel…ό.π  σελ. 253. 
262 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 120. 127-128. 
263 ΚΕΛΣΟΥ Αληθής λόγος 3.17-19: «Παραβάλλειν δὲ τὰ τῆς πίστεως ἡμῶν τοῖς Αἰγυπτίων 
ῃ θέλει πράγμασι· παρ΄ οἷς προσιόντι μέν ἐστι λαμπρὰ τεμένη καὶ ἄλση καὶ προπυλαίων 
μεγέθη τε καὶ κάλλη καὶ νεῲ θαυμάσιοι καὶ σκηναὶ πέριξ ὑπερήφανοι καὶ θρησκεῖαι μάλα 
δεισιδαίμονες καὶ μυστηριώτιδες͵ ἤδη δὲ εἰσιόντι καὶ ἐνδοτέρω γιγνομένῳ θεωρεῖται 
προσκυνούμενος αἴλουρος ἢ πίθηκος ἢ κροκόδειλος ἢ τράγος ἢ κύων. Καί φησι γὲ ἡμᾶς τῶν 
ῃ μὲν Αἰγυπτίων καταγελᾶν͵ καίτοι πολλὰ καὶ οὐ φαῦλα παρεχόντων αἰνίγματα͵ ἐπὰν 
ἰδεῶν ἀϊδίων καὶ οὐχ͵ ὡς δοκοῦσιν οἱ πολλοί͵ ζῴων ἐφημερίων τιμὰς εἶναι τὰ τοιαῦτα 
διδάσκωσιν». 
264 βλ. D. LORTON: „The Theology of the Cult Statues in Ancient Egypt“, στο M. Dick: Born 
in Heave Made in Earth - The Making of the Cult Image in Ancient Near East,  Winona Lake - 
Indiana 1999, σελ. 141 & 179. 
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οποία μεταβάλλεται το είδωλο σε κατοικία της θεότητας265.  Η κατασκευή είναι 

απλά μια τεχνική εργασία  και δεν ισχύει ως ένα τελετουργικό η μια λατρευτική 

πράξη, όπως στη μεσοποταμιακή θεολογία των ιερών ειδώλων266.  Τα αγάλματα 

της λατρείας κατασκευάζονταν από πολύτιμο μέταλλο και πολύτιμους λίθους, 

πράγμα που ευθύνεται για την καταστροφή τους ήδη στην αρχαιότητα, αφού τα 

αγάλματα που πιθανώς λειτουργούσαν σαν λατρευτικά είδωλα σπανίζουν στις 

αιγυπτιολογικές συλλογές267.Το εξωτερικό υλικό των αγαλμάτων ήταν ο χρυσός, 

ο οποίος στην μυθολογία θεωρούνταν η σάρκα των θεών, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις, όπως στις σεληνιακές θεότητες χρησιμοποιούνταν και άργυρος268.  

Η κόμμωση των θεών αποτελούνταν, όπως και στην Μεσοποταμία από 

λαζουρίτη λίθο (λάπις λάζουλι)269.    

 Το τελετουργικό της καθιέρωσης ονομάζεται «άνοιγμα του στόματος και 

άνοιγμα των οφθαλμών»270 και συναντάται σε παπύρους και σε απεικονίσεις στο 

εσωτερικό ναών και τάφων από την εποχή του νέου βασιλείου έως και τα 

ρωμαϊκά χρόνια271. Για την τελετουργία χρησιμοποιούνται διάφορα ιερά σκεύη272. 

265 P. ESCHWEILER:  Bildzauber im Alten Ägypten. Die Verwendung von Bildern und 
Gegenständen in magischen Handlungen nach den Texten des Mittleren und Neuen Reiches, (OBO 
137) Fribourg und Göttingen 1994, σελ. 294. 
266 Για την παρατήρηση αυτή της διαφοροποίησης της θεολογίας των ιερών ειδώλων της 
Αιγύπτου από την Μεσοποταμία βλ. A. BERLEJUNG: Der Handwerker als Theologe... ό. π. 
σελ. 149 σημ 14, & Βλ. P. ESCHWEILER:  Bildzauber im Alten Ägypten. Die Verwendung von 
Bildern und Gegenständen in magischen Handlungen nach den Texten des Mittleren und Neuen 
Reiches, (OBO 137) Fribourg und Göttingen 1994, σελ. 287-297 ιδ. 294.  
267 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 141 και  R. SCHULZ:“ Between Heaven 
and Earth – Temples to the Gods”,  στο R. SCHULZ & M. SEIDEL: Egypt the World of the 
Pharaos, Cologne 1998, σελ. 139. Βλ. και την ελληνική μετάφραση με ακριβώς ίδια 
αρίθμηση σελίδων.  
268  R. WILKINSON: The Complete Temples of Ancient Egypt, New York 2000, σελ. 70. 
269  R. WILKINSON: The Complete Temples of Ancient Egypt, New York 2000, σελ. 70. 
270 Σε κείμενα των πυραμίδων γίνεται λόγος για το άνοιγμα της μύτης, των αυτιών, του 
στόματος και των οφθαλμών. Αναλυτικά το τελετουργικό βλ. D. LORTON: „The Theology 
of the Cult Statues in Ancient Egypt...ό.π. σελ. 147-179. 
271 Τα κείμενα εκδόθηκαν στα 1909 από τον  E. BUDGE: The Book of Opening the Mouth: The 
Egyptian Texts with English Translation, London. Βλ. D. LORTON: „The Theology of the Cult 
Statues in Ancient Egypt...ό.π. σελ. 147-148. Πρβλ. R. SCHULZ & M. SEIDEL: Αίγυπτος – Ο 
κόσμος των Φαραώ, Αθήνα 2008, σελ. 519-520. 
272 D. LORTON: „The Theology of the Cult Statues in Ancient Egypt...ό.π. σελ. 166. Στην 
ύστερη εποχή γίνεται μια ετήσια τελετουργία καθιέρωσης του ειδώλου με τον ηλιακό 
δίσκο βλ.  P. ESCHWEILER:  Bildzauber im Alten Ägypten. Die Verwendung von Bildern und 
Gegenständen in magischen Handlungen...ό.π. σελ. 297. 
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Το "εμφύσημα της ζωής", όπως ονομάζεται το τελετουργικό, πραγματοποιούνταν 

όχι μόνο στα ιερά είδωλα, αλλά και σε σφραγίδες-φυλακτά με το σχήμα 

σκαραβαίου, στις μούμιες των ιερών ζώων και οπωσδήποτε στις μούμιες των 

νεκρών273. Για το τελετουργικό της διάνοιξης του στόματος και των οφθαλμών 

στην μούμια του νεκρού γινόταν χρήση των εργαλείων μουμιοποίησης274. Οι 

ιερείς διάνοιγαν τελετουργικά το στόμα, την μύτη, τους οφθαλμούς και τα αυτιά 

της μούμιας, ώστε ο νεκρός με την επαναλειτουργία των αισθήσεών να μπορεί 

να δεχτεί στην άλλη ζωή τις θυσίες που του προσφέρονται275. Αφού καλείται η 

θεϊκή δύναμη να βρεθεί στο κεφάλι της μούμιας κατά το τελετουργικό λέγονται 

τα εξής: «Σίγουρα με το στόμα σου θα φας, θα δεις με τους οφθαλμούς σου, θα 

ακούσεις με τα αυτιά σου»276. Αυτά τα λόγια και οι ευχές θυμίζουν αρκετά και το 

μεσοποταμιακό τελετουργικό της ζωοποίησης των λατρευτικών αγαλμάτων. 

Στην έρευνα έχει προταθεί η εξήγηση ότι η αφετηρία για το μεσοποταμιακό 

τελετουργικό ήταν το αιγυπτιακό τελετουργικό, το οποίο προφανώς σχετίζεται 

με την αιγυπτιακή συνήθεια της βαλσάμωσης των νεκρών277. Η ζωοποίηση αυτή 

γίνεται όχι μόνο στην μούμια, αλλά και στα αγάλματα του φαραώ και των 

θεοτήτων που σαν κτερίσματα τον συνόδευαν στην τελευταία του κατοικία μέσα 

σε ειδικά για το σκοπό αυτό κατασκευασμένους ξύλινους Ναΐσκους, μάλλον με 

απότερο στόχο την φύλαξη και την προστασία του τάφου (εικ. 77).  

 

Ι.2.4. Ο αιγυπτιακός Ναός και ο Ναΐσκος  

 Σύμφωνα με την αιγυπτιακή περί θεών διδασκαλία  ο ναός δεν είναι  το 

αληθινό σπίτι της θεότητας, επειδή η θεότητα κατοικεί στον ουρανό278. Ο ναός 

όμως είναι ο προστατευμένος χώρος για το είδωλο, στο οποίο η θεότητα δύναται 

να φανερωθεί.  Αυτή η επιφάνεια δεν λάμβανε χώρα οπουδήποτε, αλλά γινόταν 

273 R. SCHULZ & M. SEIDE: Αίγυπτος – Ο κόσμος των Φαραώ, (Ελευθερουδάκης) Αθήνα 
2008, σελ. 519-520. 
274 R -M. HAGEN & R. HAGEN: Egypt – People, Gods, Pharaohs, Köln 1999, σελ. 160. 
275 R- M. HAGEN & R. HAGEN: Egypt – People, Gods, Pharaohs, Köln 1999, σελ. 160. 
276 Βλ. τη γερμανική μετάφραση από H. STERNBERG-EL-HOTABI: „Balsamierungsritual 
pBOULAQ3“ στο TUAT II/3, σελ.(405-428) 420. 
277 Βλ. D. LORTON: „The Theology of the Cult Statues in Ancient Egypt...ό.π. σελ. 147 σημ. 
37. 
278 Για το ζήτημα του τόπου των θεών βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ.  
242-245 
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στο πιο ιερό σημείο, το μικρό ξεχωριστό άδυτο των αιγυπτιακών ιερών που είναι 

γνωστό στην διεθνή βιβλιογραφία με τον ελληνικό όρο “Naos” ή “Naiskos”279. 

Πρόκειται για τετράπλευρες λίθινες ή ξύλινες κατασκευές με μια είσοδο, την 

οποία έκλειναν ξύλινες πόρτες (εικ. 74 75. 76. 77. 78)280. Οι Ναΐσκοι αυτοί 

στήριζαν τα θυρόφυλλα σε δοκούς από την εξωτερική τους πλευρά, την πλευρά 

δηλαδή προς το εσωτερικό του ναού. Η κατασκευή τους ήταν τέτοια σε κάποιες 

περιπτώσεις που έδιναν την εντύπωση σύμφωνα με  τον C. ROBINS ότι για την 

θεότητα ο Ναΐσκος είναι το έξω και το εσωτερικό του αιγυπτιακού ναού το 

μέσα281. Μια τέτοια θεώρηση του ιερού χώρου φανερώνει την πεποίθηση ότι η 

θεότητα εισέρχεται από τον εξωτερικό κόσμο, τον κόσμο των θεών στον ναό και 

μπαίνει στον καθιερωμένο χώρο της συνάντησης με τους ανθρώπους. Δεν είναι 

καθόλου τυχαίο ότι τα ξύλινα θυρόφυλλα των Ναΐσκων ονομάζονταν από τους 

279 Στα αιγυπτιακά ο Ναΐσκος εμφανίζεται και με τον όρο “dbr”. Στην διεθνή 
βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι “tabernacle”, “schrine”, “Schrein”, “Naos”, 
“chapel”, “Kapelle”. 
280 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν ένας Ναΐσκος από μονόλιθο γρανίτη του φαραώ Άμαση 
στο Τελλ ερ-Ρουμπά και ο Ναϊσκος στο άδυτο του ναού του Ώρου στο Εντφού, βλ. R. 
WILKINSON: The Complete Temples of Ancient Egypt, New York 2000, εικ. σελ. 106 και 69. Το 
πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ξύλινου επιχρυσωμένου Ναΐσκου (50,5 εκ. ύψους) βρέθηκε 
στον τάφο του Τουτανχαμών, εντός του οποίου θα βρισκόταν το άγαλμα κάποιας 
θεότητας, όπως φαίνεται από τη βάση που βρίσκεται στο εσωτερικο βλ. τις φωτογραφίες 
των σελίδων 14 & 15 στο METROPOLITAN MUSEUM OF ARTS: Tutanhkamun, New York 
1976. Για την εξωτερική διακόσμηση του Ναϊσκου βλ. K. BOSSE-GRIFFITHS:  "The Great 
Enchantress in the Little Golden Shrine of Tut'ankhamūn", στο The Journal of Egyptian 
Archaeology, Vol. 59 (1973), σελ. 100-108 Pl. XXXVI. Εντυπωσιακά είναι και τα ευρήματα των 
υποβρύχιων ερευνών έξω από την Αλεξάνδρεια που πραγματοποίησε η ομάδα του Frank 
Goddio. Ανάμεσα στα ευρήματα είναι και δυο μονόλιθοι Ναΐσκοι της πτολεμαϊκής 
περιόδου, ένας από τον ναό του Άμωνος-Γκέρεβ στο Ηράκλειον (174 x 63 x 53 εκ.) και 
ένας μικρότερος που βρέθηκε σε μικρή απόσταση από το ναό του΄Άμμωνος και 
πιθανολογείται ότι ήταν το Άγιο των Αγίων του ναού του θεού Χόνς που οι Έλληνες 
κατανόησαν ως Ηρακλή. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι και ένας μικρός, ξύλινος Ναΐσκος. 
(βλ. F. GODDIO & M. CLAUS: Έgypt's Sunken Treasures, Munich - Berlin 2006, εικ. σελ. 96 & 
126 ευρ. 116 & 117, στον κατάλογο ο ξύλινος Ναΐσκος εικονίζεται στην σελ. 187 ευρ. 453.) 
Ένας λίθινος Ναΐσκος από τον ναό των Φιλών βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι και μια 
παράσταση στο Αιγυπτιακό Μουσείο του Βερολίνου εμφανίζει τον  Άπι εντός Ναϊσκου 
πάνω σε πλοιάριο εντός και πλαισιώνεται από δυο θεές (Βερολίνο Αρ. 7494). βλ. A. 
ERMANN: A Handbook of Egyptian Religion, (μτφ. Από τα γερμανικά E. Griffith), London 
1907, σελ. 44 εικ. 39 & σελ. 171 εικ. 80. 
281 Στην παρατήρηση αυτή καταλήγει ο C. ROBINS (“Cult Statues in Ancient Egypt…ό. π. 
σελ. 7-8) συγκρίνοντας κάποια ευρήματα Ναΐσκων με την αιγυπτιακή συνήθεια τα 
θυρόφυλλα στις εισόδους να στηρίζονται σε κάθετους δοκούς στην εσωτερική πλευρά 
του τοίχου των κτισμάτων. Για την κατασκευή αυτή στις αιγυπτιακές θύρες βλ. O. 
KOENIGSBERGER: Die Konstruktion der ägyptischen Tür, Glückstadt 1936, σελ. 25. 
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Αιγυπτίους «θύρες του ουρανού»282. Όπως ήδη αναφέρθηκε τέτοιες κατασκευές 

συναντούνται και σε τάφους βασιλέων, μέσα στις οποίες φιλοξενούνται τα 

καθιερωμένα αγάλματα του νεκρού φαραώ ή τα καθιερωμένα αγάλματα θεών 

(εικ. 77)283. 

 Αφού οι πύλες του ουρανού ανοίξουν, τότε ο ουρανός είναι στην γη και 

για τον λόγο αυτό ονομάζεται ο αιγυπτιακός ναός και «ουρανός επί γης»284. Ο 

επίγειος ναός είναι ένα αντίγραφο του ουρανού, του κόσμου και της κατοικίας 

των θεών, και αυτό ισχύει, επειδή εκεί βρίσκονται οι εικόνες των θεών. Αυτή η 

ιδέα διακηρύσσεται μέσα από την αρχιτεκτονική των αιγυπτιακών ιερών, οι 

οποίοι από εξωτερικούς πυλώνες και φωτεινές αυλές καταλήγουν σταδιακά σε 

ένα σκοτεινό άδυτο, μέσα στο οποίο βρίσκεται ο Ναΐσκος με το λατρευτικό 

είδωλο. Από τις μνημειώδεις πύλες της εισόδου έως τα ξύλινα θυρόφυλα του 

μικρού σχετικά Ναΐσκου οι πόρτες όλο και μικραίνουν σημαδεύοντας τα όρια και 

την ιερότητα του κάθε χώρου (εικ. 577. 579.)285. Αν και κατοικούν οι θεοί στον 

ουρανό, επί γης κατοικούν στις επίγειες εικόνες τους, δηλαδή στα ιερά είδωλά 

των ναών, στον φαραώ σαν θεία εικόνα, στα ιερά ζώα και φυτά, αλλά και σε ιερά 

αντικείμενα286.  

 

Ι.2.5. Τα ιερά είδωλα στην λατρεία 

 Εκτός από το τελετουργικό της ζωοποίησης των λατρευτικών ειδώλων 

έχει σωθεί και μια συλλογή κειμένων με το καθημερινό, πρωινό τελετουργικό 

282 Βλ. C. ROBINS: “Cult Statues in Ancient Egypt” στο E. Walls, Cult Image and Divine 
Representation in the Ancient Near East, Boston 2005, σελ. 7.  
283 Βλ. M. PFROMMER: Alexandria – Im Schatten der Pyramiden, Mainz 1999, σελ. 123 εικ. 166. 
284 Βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 244. 
285 Μια ισομετρική παράσταση των εισόδων του ναού της Καλάμπσα φανερώνει ότι τα 
όρια και την ιερότητα των χώρων σηματοδοτεί κάθε πύλη, συνολικά επτά. Από τους 
πυλώνες έως το Άγιο των Αγίων οι πόρτες ολοένα και μικραίνουν βλ. O. KEEL: Die Welt… 
ό. π. σελ. 151-152 εικ. 238a. Το ίδιο φαίνεται να αποδίδουν και  ανάγλυφες στήλες, όπως 
αυτές από την Μερόη και τις Θήβες (στο ίδιο εικ. 238) που αποδίδεται το ανάγλυφο του 
ένθρονου Όσιρη μέσα από έξι διαδοχικές πύλες που διακοσμούνται με γείσο ουραιών και 
στο μέσο κάτω από το δίσκο έναν ηλιακό δίσκο που φυλάσσεται από δυο ουραιούς. Με 
τον φτερωτό ηλιακό δίσκο του ανάγλυφου της Μερόης εμφανίζονται συνολικά επτά 
ήλιοι, επτά δηλαδή ουρανοί.     
286 Βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 244. 
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για την λατρεία του ιερού αγάλματος287. Στα κείμενα εκτυλίσσεται η καθημερινή 

φροντίδα του λατρευτικού αγάλματος, την οποία σε κάθε τελετουργική πράξη 

συνοδεύουν οι απαραίτητες ευχές των ιερέων. Στον βασιλικό ναό της Αβύδου 

έχουν σωθεί 36 ζωγραφικές παραστάσεις των διαφόρων σταθμών του 

τελετουργικού με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον φαραών (εικ. 79. 80. 81. 82. 83. 84)288. 

Παρόμοιες σκηνές με τον φαραώ μπροστά στον Ναΐσκο του λατρευτικού ειδώλου 

συναντούνται και σε άλλα ιερά, αλλά και σε αφιερωματικές στήλες. Βέβαια, 

στην πραγματικότητα τον φαραώ αντικαθιστούσε ένας ιερέας ή ο αρχιερέας του 

ναού289. Από τις ευχές των ιερέων φαίνεται ότι οι ιερείς αντικαθιστούν τον 

φαραώ, τον «εκλεκτό των θεών» σε κάθε τελετουργική πράξη, σαν να αντλούν 

την «ιεροσύνη» τους από εκείνον290. Σε πολλές απεικονίσεις τελετών, θυσιών και 

λιτανειών εμφανίζονται ένα ή περισσότερα αγάλματα του φαραώ που 

συνοδεύουν το λατρευτικό είδωλο ή σύμβολο ή τις προσφορές για την θεότητα 

(εικ. 86. 87.. 646)291. Αυτή η συνήθεια της παρουσίας ενός τουλάχιστον αγάλματος 

του φαραώ  φανερώνει ότι με αυτό τον τρόπο ο βασιλιάς, ο κατεξοχήν ιερέας της 

Αιγύπτου, είναι παρών σε κάθε  λατρευτική εκδήλωση. 

 Το τυπικό του καθημερινού τελετουργικού διακρίνεται από τους 

ακόλουθους σταθμούς292: Καθαρμοί του ιερέα πριν την είσοδο του στον ναό, 

287 Το τελετουργικό έχει σωθεί σε τρεις εκδοχές. Η πρώτη βρέθηκε στις επιγραφές του 
ναού της Αβύδου (19η δυναστεία 1303-1290 π.Χ.) και οι δυο άλλες σώθηκαν σε παπύρους 
της 22ης δυναστείας (946-720 π.Χ.) που σήμερα βρίσκονται στο Βερολίνο. Ο πρώτος  
εκθέτει την λατρεία του Άμωνα στο Καρνάκ  (PB 3055) και ο δεύτερος, επίσης από το 
Καρνάκ, παρουσιάζει το τελετουργικό της λατρείας του θεού Μούθ. Βλ. την γερμανική 
μετάφραση με σχόλια και εισαγωγή από τον E. KAUSEN: „Das tägliche Tempelritual“, στο 
TUAT II/3, σελ. 391-404. 
288 Πρόκειται για τον φαραώ Σέθω Α΄ μπροστά από τους Ναΐσκους του Ώρου, του 
Άμμωνα, του Χνούμ και του Φθά. O. KEEL: Die Welt… ό. π. σελ 147 εικ. 229, σελ. 148 εικ. 
230, σελ. 294 εικ. 422 και σελ. 296 εικ. 425.  
289  Βλ. E. KAUSEN: „Das tägliche Tempelritual“, στο TUAT II/3, σελ. 392 πρβλ. M. SEIDEL & 
R. SCHULZ: Τέχνη και Αρχιτεκτονική Αίγυπτος, Αθήνα (Ελευθερουδάκης) 2008, σελ. 289. 
290 Για παράδειγμα η όλη καθημερινή λατρεία χαρακτηρίζεται ως «βασιλική προσφορά» 
(ευχή 18), ενώ κατά την προσκύνηση λέγεται ότι ο φαραώ ήλθε στον θεό, προφανώς 
μέσω των αντιπροσώπων του ιερέων. Όταν οι πόρτες του Ναΐσκου ανοίξουν και πριν 
αντικρύσει ο ιερέας το θεϊκό είδωλο λέει: «Αλήθεια, είμαι  ένας  ιερέας του θεού. Ο 
βασιλιάς είναι που με διέταξε να συναντήσω κατά πρόσωπον τον θεό» (ευχή 9 & 11). βλ. E. 
KAUSEN: „Das tägliche Tempelritual“, στο TUAT II/3, σελ. 396-399.  
291 O. KEEL: Die Welt… ό. π. σελ. 108 εικ. 162 και σελ. 257 εικ. 378a. 
292 Βλ. E. KAUSEN: „Das tägliche Tempelritual“, στο TUAT II/3, σελ. 392. 
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είσοδος στο ιερό, άνοιγμα του Ναΐσκου, στον οποίο βρίσκεται το λατρευτικό 

άγαλμα, προσευχή στον θεό και καθαρμοί του ειδώλου, ένδυση με νέα 

ενδυμασία, τελετουργική επάλειψη με αρωματικές ύλες (εικ. 84)293, στέψη και 

τέλος οι τελικοί καθαρμοί του ιερέα. Κατά την τελετουργία γίνεται στον θεό 

προσφορά θυμιάματος και νάτρου (εικ. 85)294. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το 

δέσιμο των θυρών του Ναΐσκου και το σφράγισμα του δεσμού με πηλό. Το 

άνοιγμα του δεσμού μαρτυρούν και οι ανάγλυφες παραστάσεις από το ναό του 

Σέθου στην Άβυδο (εικ. 79. 80). Μια από αυτές συνοδεύεται από την επιγραφή 

«θρυμματίζεται ο πηλός και λύνεται η σφραγίδα, για να ανοίξει αυτή η πόρτα. Και 

ότι κακό βρίσκεται σε μένα, το πετώ στην γη»295. Το ανάγλυφο παρουσιάζει το 

βασιλιά Σέθω μπροστά από το Ναϊσκο του Άμωνα να κρατά ένα ασυνήθιστο 

εργαλείο, η άκρη του οποίου μοιάζει με ανθρώπινο χέρι, ελαφρά γυρισμένο. 

Πρόκειται για ένα μεταλλικό αντικείμενο, με το οποίο ο ιερέας θρυμματίζει το 

σφράγισμα από πηλό, ώστε να ανοιχθούν τα ξύλινα θυρόφυλλα296. Αφού σπάσει 

ο πηλός λέγεται το εξής: «Η σφραγίδα έσπασε, άνοιξαν τα ύδατα ( Κεβεχ)»297. Με 

τον όρο «ύδατα» εννοούνται τα ουράνια ύδατα, δηλαδή ο ουρανός. Αφού τα δυο 

θυρόφυλλα ανοιχθούν οι ιερείς λένε: «Οι δυο πύλες του ουρανού άνοιξαν, οι δυο 

πύλες της γης άνοιξαν»298. Άρα οι πύλες αυτές λειτουργούν ως το σύνορο δυο 

διαστάσεων, του κόσμου των ανθρώπων και του κόσμου των θεών. Με το 

άνοιγμά τους οι ιερείς κρύβουν το πρόσωπό τους και πέφτουν στην γη 

293 Μια από τις εικόνες στο ναό του Σέθου στην Άβυδο είναι και η σκηνή της 
τελετουργικής χρίσης του λατρευτικού αγάλματος από τον φαραώ με έλαιον ή 
αρωματικές ύλες. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση του O. KEEL (Die Welt… ό. π. σελ. 
255 εικ. 377) ότι στην Π.Δ. δεν αναφέρεται τελετουργική χρίση ενός ειδώλου, αλλά ο 
Γιαχβέ είναι εκείνος που χρίει τον πιστό (Ψαλ. 23,5) και πρωτίστως τον βασιλέα, τον 
χριστό του Γιαχβέ  με έλαιον (Ψαλ. 45,8).  
294 Το νάτρον είναι μια χημική ένωση ορυκτού από διτανθρακικό νάτριο και ανθρακικό 
νάτριο. Στην Αίγυπτο το χρησιμοποιούσαν για την ξήρανση των πτωμάτων κατά τη 
βαλσάμωση, αλλά και σαν προσφορά που έκαιγαν  στις  τελετές. Η κύρια πηγή του ήταν 
η έρημος της Νιτρίας (Wadi Natrum). Βλ. M. SEIDEL & R. SCHULZ: Τέχνη και 
Αρχιτεκτονική Αίγυπτος, Αθήνα (Ελευθερουδάκης) 2008, σελ. 589. 
295 Βλ. O. KOENIGSBERGER: Die Konstruktion der ägyptischen Tür, Glückstadt 1936, σελ. 45, & 
W. PETRIE: Abydos I., London 1902, Taf. LXXII. 
296  Για την εξήγηση και άλλα παραδείγματα  βλ. O. KOENIGSBERGER: Die Konstruktion 
der ägyptischen Tür, Glückstadt 1936, σελ. 45 και Taf. VII. 2 & 3. 
297 Βλ. E. KAUSEN: „Das tägliche Tempelritual“, στο TUAT II/3, σελ. 397. 
298Βλ. E. KAUSEN: „Das tägliche Tempelritual“, στο TUAT II/3, σελ. 398. 
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προσκυνώντας τη θεότητα και φιλούν το έδαφος (ευχή 12). Αφού οι ιερείς 

σηκωθούν παίρνουν το άγαλμα και η τελετή συνεχίζεται με την ένδυση, την 

χρίση, την στέψη και τις προσφορές (εικ. 85)299. Προφανώς κατά το βραδινό 

τελετουργικό οι θύρες κλείνονταν και ασφαλίζονταν με πηλό, τον οποίο οι ιερείς 

σφράγιζαν.  

 Τα είδωλα των θεών στην Αίγυπτο έμεναν κλεισμένα στα άδυτα των  

ναών τους, στα οποία μόνο οι ιερείς και ο φαραώ είχαν πρόσβαση. Στις μεγάλες 

εορτές γίνονταν λιτανείες και το ιερό είδωλο της θεότητας μεταφερόταν μέσα 

στην ιερή λέμβο από τους ιερείς μπροστά στον λαό (εικ. 88. 89)300. Η ιερή λέμβος 

έπαιζε το ρόλο του φορείου για την μεταφορά των λατρευτικών ειδώλων και 

φυλάσσονταν στο άδυτο μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθεί για την λιτανεία. Στις 

απεικονίσεις ξεχωρίζουν ακόμη και τα βάθρα που χρησίμευαν ως βάσεις για την 

τοποθέτηση της ιερής λέμβου, συνήθως μπρος από τον λίθινο ή ξύλινο Ναΐσκο 

(εικ. 78. 90.)301. Στην λιτανεία σπάνια ήταν το είδωλο ορατό από τον Ναΐσκο ή το 

πλοίο περιφοράς του302. Η λιτανεία ήταν όμως η μόνη ευκαιρία για τους απλούς 

ανθρώπους να πλησιάζουν τους θεούς. Ένα κείμενο από το Μέσο Βασίλειο 

διασώζει ένα περιστατικό, κατά το οποίο ένας τυφλός άνδρας θεραπεύτηκε και 

299 Μια σκηνή προσφοράς θυμιάματος ή νάτρου μπροστά από έναν Ναΐσκο με ανοιχτές 
τις θύρες απεικονίζεται στον ναό της Αβύδου βλ. A. CAULFEILD: The Temple of the Kings at 
Abydos, London 1902, Pl. IX. 
300 Πρόκειται για μεταφορά με πλοιάριο για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο όρος (Xnt) 
«βαρκάδα», ακόμα και αν δεν γίνεται στο νερό. Από το Νέο Βασίλειο έχουν σωθεί 
ημερολόγια και τελετουργικά βιβλία με  ύμνους και πληροφορίες για τις ημερομηνίες, 
την διαδρομή, αλλά και τους σταθμούς της περιφοράς του ιερού ειδώλου.  Βλ. E. SCHOTT: 
„Götterprozession“στο Lexikon der Ägyptologie, Bd. II. Wiesbaden 1977, στ. 707 -708. 
Υπάρχουν και περιπτώσεις που τα λατρευτικά είδωλα διένυαν μεγάλες αποστάσεις με 
πραγματικά πλοιάρια στον Νείλο. Την πτολεμαϊκή εποχή το λατρευτικό είδωλο της 
Χαθώρ από τη Ντεντέρα ταξίδευε 180 χιλιόμετρα για να επισκεφθεί το ναό της στο 
Εντφού. Βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 176-177. Παραστάσεις 
λιτανειών βλ. O. KEEL: Die Welt… ό. π. σελ. 301 εικ. 433a (λιτανεία του λατρευτικού 
αγάλματος και του ιερού ταύρου του θεού Μιν, Μεδινέτ Χαμπού) & σελ. 325 εικ. 450 
(στήλη με την παράσταση λιτανείας του λατρευτικού ειδώλου εντός της ιερής λέμβου με 
τη συνοδεία μουσικών, Άβυδος)  
301 βλ. R. WILKINSON: The Complete Temples of Ancient Egypt, New York 2000, εικ. σελ. 69 & 
70. 
302 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 141 πρβλ. C. ROBINS: “Cult Statues in 
Ancient Egypt” στο E. Walls, Cult Image and Divine Representation in the Ancient Near East, 
Boston 2005, σελ 9-12. Η ιερή βάρκα του Άμμωνα στο Καρνάκ βλ. R. WILKINSON: The 
Complete Temples of Ancient Egypt, New York 2000, σελ. 70. 
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βρήκε το φως του με την δημόσια εμφάνιση του ιερού αγάλματος του Αμούν Ρα 

(εικ. 89)303.  Την σημασία των ειδώλων στην Αίγυπτο εκφράζει πολύ ωραία ένας 

ύμνος στον ηλιακό θεό. «Το Ba του είναι στον ουρανό, το σώμα του στην δύση, το 

λατρευτικό του είδωλο στην νότια Ηλιούπολη και φέρει την παρουσία του»304. 

 

Ι.2.6. Τα λάβαρα και τα ιερά σύμβολα  

 Μέσα σε αυτή την ποικιλία ενσαρκώσεων του θεϊκού «Ba» εμφανίζονται 

και τα σύμβολα των θεών προσαρμοσμένα σε ράβδους να διαμορφώνουν τα ιερά 

λάβαρα  των θεών305. Τα σύμβολα των λαβάρων ήταν συνήθως το κεφάλι της 

θεότητας ή το ιερό της ζώο και είχαν θέση στο εσωτερικό των ιερών δίπλα 

ακριβώς από το πλοιάριο με το ιερό άγαλμα, το οποίο και συνόδευαν στις εορτές 

κατά την λιτανεία (εικ. 90. 91) 306. Τα λάβαρα μπορούσαν και ως πολεμικά 

παλλάδια να συνοδεύουν τον φαραώ στις μάχες. Χαρακτηριστικά εικονίζεται η 

μεταφορά των λαβάρων των θεών (μπροστά ως τσακάλι ο ζωόμορφος πολεμικός 

θεός  Ουπουαούτ, «εκείνος που ανοίγει το δρόμο» και στη συνέχεια η τριάδα των 

Θηβών, Άμμωνας, Μώθ και Χνούμ)307 που συνοδεύει το φαραώ Ραμσή Γ΄ σε μια 

μάχη κατά των Λιβύων σε μια τοιχογραφία στο Μεδινέτ Χαμπού (εικ. 92). Τα 

303 Βλ. D. LORTON: „The Theology of the Cult Statues in Ancient Egypt...ό.π. σελ. 146. Η 
συνάντηση του ειδώλου της λιτανείας είναι πολύ σημαντική στιγμή για τον πιστό που 
έχει δεχτεί την ευεργεσία των θεών. Χαρακτηριστική είναι η αποτύπωση της 
συναντήσεως στην στήλη που αφιέρωσε ένας πιστός, o Pataweret σε έναν θεό με την 
μορφή του τσακαλιού, ο οποίος του έσωσε τη ζωή από την επίθεση ενός κροκοδείλου.  
Στο κάτω μέρος της στήλης εικονίζεται η σωτήρια επέμβαση της θεότητας με ανθρώπινο 
σώμα και κεφάλι τσακαλιού να διώχνει με ένα δόρυ μακριά τον κροκόδειλο. Στο μεσαίο 
πλαίσιο εικονίζεται ο Pataweret να προσφέρει χοές στο ζωόμορφο είδωλο του θεού. 
Εξολοκλήρου ζωόμορφο είναι και το είδωλο της λιτανείας που συναντά ο πιστός στην 
σκηνή στο πάνω μέρος της στήλης για να προσφέρει ένα άνθος ως ευχαριστία. Βλ. O. 
KEEL: Die Welt… ό. π. σελ. 204 εικ. 307a. 
304 P. ESCHWEILER:  Bildzauber im Alten Ägypten. Die Verwendung von Bildern und 
Gegenständen in magischen Handlungen...ό.π. σελ. 287. πρβλ. E. HORNUNG: Der Eine und die 
Vielen...ό.π. σελ. 243-244.  
305 βλ. D. WILDUNG: „Göttersymbole“ στο Lexikon der Ägyptologie, Bd. II. Wiesbaden 1977, 
στ. 714-716 και . D. WILDUNG: „Götterstandarte“ στο Lexikon der Ägyptologie, Bd. II. 
Wiesbaden 1977, στ. 714-716. 
306 Βλ. το λήμμα «Götterstab» στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptologie, Berlin 1971, σελ. 
254-256. Βλ. Ένα ανάγλυφο στο Καρνάκ αποδίδει το ιερό πλοιάριο του Άμμωνα και δίπλα 
του ακριβώς βρίσκονται τα ιερά λάβαρα βλ.  R. WILKINSON: The Complete Temples of 
Ancient Egypt, New York 2000, σελ. 70 εικ. χωρ. αρίθμ. 
307 Βλ. Ο. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 278-279 εικ. 405. Πρβλ. I. 
CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and Symbols...ό.π. σελ. 25-26  εικ. 2. 
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λάβαρα αυτά στο ναό της Αβύδου ήταν τοποθετημένα στο άδυτο και προφανώς 

δέχονταν λατρεία, όπως τα είδωλα των θεών (εικ. 93)308. Η ανάγκη της χρήσης 

των ιερών λαβάρων των θεών ίσως γίνεται κατανοητή από το γεγονός ότι τα 

λατρευτικά είδωλα βρίσκονταν κλεισμένα στα άδυτα των ναών, προσιτά μόνο 

στον βασιλιά και τους ιερείς309. Το γεγονός, ότι οι ιερείς μεταφέρουν τα λάβαρα 

στην λιτανεία και συνοδεύουν το λατρευτικό είδωλο στην έξοδό του φανερώνει 

ότι λειτουργούσαν περισσότερο σαν σύμβολα που διακήρυτταν την εξουσία των 

θεών310.  

 Η χρήση συμβόλων στη λατρεία των αιγυπτιακών θεών είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή. Ένα αντικείμενο μπορεί να θεωρείται ως αποκαλυπτική έκφραση 

μιας θεότητας και να συγκεντρώνει εκδηλώσεις λατρείας γύρω του. Η θεά Ίσιδα 

συμβολίζεται ως θρόνος και η Χαθώρ ως σείστρο, καθώς και ο Οσιρης 

λατρεύεται με τη μορφή του στύλου „djed“311. Ο στύλος „djed“ είναι ένα αρχαίο 

σύμβολο που στα ιερογλυφικά έχει την σημασία «αιωνιότητα». Πρόκειται για 

έναν στύλο που στεφανώνεται από τέσσερα διαδοχικά απλά επίπεδα σαν 

κιονόκρανα.  Φαίνεται ότι έπαιζε ένα ρόλο στις εορτές της Μέμφιδας και ίσως 

ανήκε στον κύριο της πόλης, το θεό Φθά, μιας και εμφανίζεται στο σκήπτρο του. 

Εκεί γινόταν και η εορτή της καθίδρυσης του στύλου „djed“ και της 

σταθεροποίησή του από τον φαραώ, καθώς εορταζόταν η στέψη του θεού Ώρου. 

Το βράδυ της παραμονής ο  φαραώ με την βοήθεια του αρχιερέα της Μέμφιδας 

και ιερέων σήκωνε έναν τέτοιο στύλο που συμβόλιζε την σταθεροποίηση και την 

διάρκεια της βασιλείας του (εικ. 94)312. Πιθανόν στο  μυθολογικό υπόβαθρο 

αυτής της γιορτής κατά την 18η δυναστεία  ο στύλος συνδέθηκε με τον Όσιρη και 

308  A. CAULFEILD: The Temple of the Kings at Abydos, London 1902, Pl. XIV. Πρβλ.. I. 
CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and Symbols...ό.π. σελ. 26. 
309 W. BARTA: „Götterstandarte“ στο Lexikon der Ägyptologie τομ. ΙΙ. (εκδ. W. Helck  & W. 
Westendorf), Wiesbaden 1977, στ. 713-714. 
310  Προφανώς, τα λάβαρα προήλθαν από την συνήθεια οι προπομποί του φαραώ να 
κρατούν ράβδους με τα σύμβολα της εξουσίας του. Αυτό το χαρακτήρα φαίνεται να 
διατηρούν τα λάβαρα κυρίως στην λιτανεία, ενώ πλαισιώνουν το πλοιάριο της θεότητας.  
Βλ. το λήμμα «Götterstab» στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptologie, Berlin 1971, σελ. 254-
256. 
311 Βλ. I. CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and Symbols...ό.π. σελ. 26. 
312 Βλ. Το λήμμα «Dedpfeiler» στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, 
Berlin 1952, σελ. 151 εικ. 46. 
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απέκτησε μια σημασία σχετική με τον θάνατο και την άλλη ζωή313. Ότι πρόκειται 

για ένα ιερό αντικείμενο λατρείας φαίνεται  και από την παράσταση της 

φύλαξης του στύλου από τις συζύγους του Όσιρη, τις θεές Ίσιδα και Νέπτυς. Οι 

θεές πλαισιώνουν τον στύλο και τον καλύπτουν προστατευτικά με τα φτερά 

τους, όπως ακριβώς περιγράφει η βιβλική Ιερατική Πηγή τα χρυσά χερουβίμ 

πάνω στο ιλαστήριο επίθημα της κιβωτού της Διαθήκης314. Με τον ίδιο τρόπο σε 

άλλες παραστάσεις προστατεύουν και τον ίδιο τον ανθρωπόμορφο θεό, καθώς 

και την λάρνακά του (εικ. 95. 96. 97)315. Μικρά ομοιώματα  αυτού του στύλου 

προσαρμόζονταν σε αλυσίδες που περνούσαν στον λαιμό των νεκρών κατά την 

ταφή τους316. Δεν λείπει και η παράσταση του προσωποποιημένου στύλου με την 

προσθήκη σε αυτόν του στέμματος, των οφθαλμών και των χεριών του θεού με 

τα σκήπτρα της εξουσίας του (εικ. 98)317. Στην Άβυδο εμφανίζεται μια 

παράσταση του Όσιρη με ανθρώπινο σώμα, ο οποίος αντί για ανθρώπινο 

κεφάλι, όπως συνήθως, φέρει τον στύλο  „djed“ (εικ. 99)318.   

313 Βλ. Το λήμμα «Dedpfeiler» στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, 
Berlin 1952, σελ. 149-153 πρβλ. C. HERRMANN: Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel, 
(OBO 138) Freiburg-Göttingen 1994, σελ. 798. 
314 Βλ. Ο. KEEL: „Das biblische Kultbilderverbot im Judentum und im Christentum“, in Macht 
und Ohnmacht der Bilder, (Herg) P. Blickle, A. Holenstein, H. R. Schmidt und F-J. Sladeczek, 
München 2002,  σελ. 87-88 εικ. 8a. 8b.  Για τη στάση αυτή βλ. Του ιδίου: Jahwe-Visionen und 
Siegelkunst. Eine Deutung der Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 und 10 uns Sach 4 (SBS 84/85), 
Stuttgart 1977, σελ. 21-22 εικ. 7. 8. 
315 Οι θεές προστατεύουν με τα φτερά τους και τον ανθρωπόμορφο Όσιρη, καθώς και την 
μούμια του. Για τον ρόλο αυτό οι θεές εμφανίζονται στα εξωτερικά ανάγλυφα που έχουν 
οι λίθινες λάρνακες για την προστασία του νεκρού. βλ. A. ERMANN: A Handbook of 
Egyptian Religion, (μτφ. Από τα γερμανικά E. Griffith), London 1907, σελ. 33 εικ. 35, σελ. 189 
εικ. 91 και Η . BONNET: Reallexikon der Ägyptischen… ό. π. σελ. 667 εικ. 162. 
316 Βλ. Το λήμμα «Dedpfeiler» στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptischen… ό. π. σελ. 151. 
Για τα αιγυπτιακά μικρά ειδώλια και σύμβολα που προσαρμόζονταν σε αλυσίδα και 
φοριούνταν στο λαιμό. Βλ. C. HERRMANN: Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel, (OBO 
138) Freiburg-Göttingen 1994. 
317 Βλ. Το λήμμα «Dedpfeiler» στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, 
Berlin 1952, σελ. 151 εικ. 45. 
318 Μια ανάλογη παράσταση συνδυασμού ανθρωπίνου σώματος με σύμβολο είναι και η 
παράσταση του θεού Άμμωνα με έναν ηλιακό δίσκο αντί για ανθρώπινο κεφάλι. Βλ. E. 
HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 117-119 εικ. 16 
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 Κυρίως θεές δέχονται λατρεία και σε δέντρα και απεικονίζονται με αυτόν 

τον τρόπο (εικ. 100. 101)319. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι οι θεές που 

αποκαλύπτονταν σε δένδρα πρόσφεραν στους νεκρούς τροφή, νερό και 

προστασία και για τον λόγο αυτό εμφανίζονται πολλές απεικονίσεις τους σε 

τάφους του Νέου Βασιλείου320. Εκτός από τα σύμβολα των θεών υπήρχαν στην 

αρχαία Αίγυπτο και άλλα αντικείμενα, τα οποία θεωρούνταν φορείς του θεϊκού 

«Ba». Για παράδειγμα η μεγάλη σφίγγα της Γκίζας θεωρούνταν ότι ενσαρκώνει 

τον ηλιακό θεό Χαράκτη, καθώς και οι δυο μεγάλοι πύργοι της εισόδου του ναού 

της Ίσιδας στις Φιλές ήταν γεμάτοι από το θεϊκό «Ba» της θεάς321.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα είδος αντικειμένων που χαρακτηρίζεται 

στις πηγές ως τα «Ba του (θεού) Ρα». Η θεϊκή αυτή δύναμη του Ρα δεν συναντάται 

σε κάποιο λατρευτικό είδωλο ή ιερό ζώο, αλλά σε ιερά βιβλία και θρησκευτικά 

κείμενα322. Η θεά της γραφής Σεσσάτ323 αποκαλείται η «κυρία των γραφών του 

οίκου της ζωής» και  η «πρώτιστη στον οίκο του βιβλίου, καθηγήτρια των Ba του 

Ρα»324. Αυτά τα ιερά βιβλία φυλάσσονταν στις βιβλιοθήκες των ναών και εκεί τα 

συμβουλεύονταν, όποτε ήταν απαραίτητο325. Η βιβλιοθήκη ονομαζόταν «οίκος 

της ζωής» (per ankh), εκεί φυλάσσονταν τα πρωτότυπα, αλλά και εκεί γίνονταν 

αντιγραφές και η εκπαίδευση των ιερέων326. Οι ιερείς, οι οποίοι «διεισδύουν στους 

λόγους του θεού και είναι ικανοί στις γραφές» και «έχουν εισχωρήσει στα αρχεία 

των βιβλιοθηκών» αποκαλούνται «ερμηνευτές των μυστηρίων των Ba  του Ρα» και 

319 Ο. ΚEEL: Die Welt… ό. π. σελ. 165 εικ. 253 & 254 και του ιδίου: Das Recht der Bilder gesehen 
zu werden, (OBO 122) Freiburg, Schweiz-Göttingen 1992, σελ. 61-138. Πρβλ. I. CORNELIUS: 
„The many Faces of Got: Divine Images and Symbols...ό.π. σελ. 26. 
320 Βλ. Το λήμμα «Baumkult» στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, 
Berlin 1952, σελ. 82-87 εικ. 26, A. WIESE: Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig – Die 
Ägyptische Abteilung, Mainz 2001, σελ. 236, H. SATZINGER: Das Kunsthistorische Museum in 
Wien, Mainz 1994, σελ. 86-87 εικ. 58. 
321 L. ZABKAR: A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, Chicago 1968, σελ. 48. 
322 L. ZABKAR: A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, Chicago 1968, σελ. 49. 
323 Η Σεσσάτ, η θεά με το επτάκτινο άστρο θεωρούνταν θεά της γραφής.  Βλ. G. HART: 
The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, London 2005, σελ. 142-143, εικ. σελ 
142. 
324 L. ZABKAR: A Study of the Ba …ό. π. σελ. 49. 
325 Ένα μεταγενέστερο κείμενο κάνει γνωστή μια ιστορία για έναν λιμό την εποχή του 
φαραώ Djoser. Εκείνος ρώτησε τον Ιμχοτέπ για την εξαφάνιση του επταετούς λιμού και ο 
Ιμχοτέπ ζήτησε με την σειρά του άδεια «για να μπει στον οίκο της ζωής, να ανοίξει τα Ba 
του Ρα και να βρει από αυτά καθοδήγηση». βλ. L. ZABKAR: A Study of the Ba …ό. π. σελ. 49.  
326 R. WILKINSON: The Complete Temples of Ancient Egypt, New York 2000, σελ. 74. 
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οι αρχιερείς «οι μορφωμένοι λόγιοι στα Ba του Ρα»327. Δεν είναι γνωστό πότε 

εμφανίστηκαν αυτά τα κείμενα, αλλά οι ερευνητές όχι μόνο συμφωνούν στην 

απόδοση του χαρακτηρισμού «Ba του Ρα» ως “emanations of Re”328, αλλά και 

θεωρούν ότι ακριβώς τα βιβλία  δεν αξιώνουν μόνο θεία έμπνευση, αλλά 

ενσαρκώνουν και την θεία δύναμη και παρουσία, όπως τα ιερά είδωλα των ναών. 

Δεν χρησιμοποιούνταν μόνο για καθοδήγηση ή μόνο τελετουργικά στους ναούς, 

αλλά ουσιαστικά ενσάρκωναν την θεϊκή δύναμη και ευεργετούνταν μέσα από 

αυτά ζώντες και νεκροί329.  

 

Ι.2.7. Οι εικόνες των θεών  

 Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι στην αρχέγονη ιστορία την χώρα τους 

κυβερνούσε μια θεϊκή δυναστεία. Πρώτος βασιλιάς ήταν ο ηλιακός θεός Ρα ως 

βασιλιάς της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου και βασιλιάς μαζί των θεών και των 

ανθρώπων330. Μια επανάσταση εναντίον του από τους ανθρώπους και οι 

αιματηρές συνέπειές της πρόσφερε τόση πικρία στον θεό, ώστε αποφάσισε να 

αφήσει τον επί γης θρόνο του και να φύγει  στον ουρανό. Τον Ρα διαδέχθηκαν 

και άλλοι θεοί, ο Σου και ο Γέβ, ο Όσιρης, ο Σήθ και ο Ώρος, ο Θωθ, η Μαάτ και 

ένας ακόμη θεός με το όνομα Ώρος. Αυτός άφησε την βασιλεία του στους 

ακολούθους του, γνωστούς με το όνομα «Akhs», οι οποίοι μνημονεύονται στον 

Μανέθωνα ως «νέκυες, οι ημίθεοι»331. Αυτούς διαδέχθηκαν οι φαραώ των 

αιγυπτιακών δυναστειών. Είναι σαφής μια σταδιακή αλλαγή στην εξουσία, από 

του θεούς, στους ημίθεους και τέλος στους ανθρώπους, τους δυναστικούς φαραώ 

της χώρας332. Η βασιλεία του ηλιακού θεού επί γης ίσχυε για τους Αιγυπτίους ως 

327 L. ZABKAR: A Study of the Ba …ό. π. σελ. 49. 
328 Στο έργο του L. ZABKAR μνημονεύονται οι ερευνητές Blackman, Fairman & Gardiner. 
βλ. L. ZABKAR: A Study of the Ba …ό. π. σελ. 50. 
329 Τα κείμενα αυτά προφανώς διαβάζονταν και στους τάφους και έπαιζαν κάποιον ρόλο 
στα τελετουργικά για την μεταθανάτια τύχη των νεκρών. βλ. L. ZABKAR: A Study of the 
Ba …ό. π. σελ. 49-50. 
330 L. ZABKAR: A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, Chicago 1968, σελ. 5-6.  
331 L. ZABKAR: A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, Chicago 1968, σελ. 6-7 & 
16. 
332 Η ιδέα της κοινωνίας θεών και ανθρώπων με την έννοια της συγκατοίκησης 
απουσιάζει από την αιγυπτιακή θρησκεία. Αυτή η ιδέα προβάλλεται σε μια ιδεατή 

84 
 

                                                             



η «τέλεια εποχή», ως ο «χρυσός αιώνας», την επιστροφή της οποίας ήλπιζαν κάθε 

φορά που ένας νέος φαραώ ανέβαινε στον θρόνο333. Το χάσμα αυτό μεταξύ θεών 

και θνητών γεφυρώνει κατά την αιγυπτιακή αντίληψη το σύστημα της 

συμβολικής παρουσίας και της μεσιτείας των επί γης εικόνων των θεών και 

απαραίτητα των λατρευτικών ειδώλων στους ναούς334, τα οποία γίνονται ο πόλος 

και γύρω τους οργανώνεται η λατρεία των θεών. Οι ιερείς και ο φαραώ με όλη 

την πολυπλοκότητα των τελετουργικών έχουν καθήκον να καλούν τους θεούς 

να επισκέπτονται τα λατρευτικά τους αγάλματα στους ναούς της χώρας335. 

 Πρωτίστως, εξέχουσα σημασία είχε ο φαραώ, ο οποίος διακρινόταν 

εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης του με τους θεούς336. Ήδη από την 4η δυναστεία 

(2670-2500 π.Χ.) χαρακτηρίζεται ως «υιός του ηλιακού θεού» και εξαιτίας αυτής 

της θέσης θεωρείται «εικόνα των θεών» και λειτουργεί κατά ανάλογο τρόπο με 

τα λατρευτικά είδωλα. Όμως ο ίδιος δεν είναι θεός, αλλά δέχεται την θεϊκή 

δύναμη με την ενθρόνισή του στο θρόνο της Αιγύπτου, στον θρόνο του Ρα337. Για 

τον λόγο αυτό η θεϊκή αυτή θέση πηγάζει από το Ρα. Ο φαραώ Ραμσής θα 

αυτοχαρακτηριστεί «ομοίωμα του Ρα που φωτίζει την γη, όπως ο ηλιακός δίσκος». 

Μέσα στον πλούτο των θρησκευτικών παραδόσεων της Αιγύπτου η ιδέα της 

λειτουργίας ενός ανθρώπου ως εικόνα των θεών εξελίσσεται σε μια 

ενδιαφέρουσα διδασκαλία της εποχής του Μέσου βασιλείου, την διδασκαλία του 

Μερικαρέ. Στο έργο αυτό ως εικόνες του θείου δεν αναγνωρίζονται μόνο οι 

φαραώ ή τα λατρευτικά είδωλα των αιγυπτιακών ιερών, αλλά όλοι οι άνθρωποι 

που προήλθαν από αυτό338.     

εποχή, έναν χρυσό αιώνα, όπως συμβαίνει και στην ησιόδεια κοσμολογία. Ο παρών 
κόσμος εξελίχθηκε αρνητικά από την «παραδείσια» αυτή κοινωνία. 
333  Όπως αναφέρεται στην έρευνα η ιδέα αυτή  είναι μια προβολή της εποχής των 
ραμσίδων στην αρχέγονη ιστορία της Αιγύπτου. Βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die 
Vielen...ό.π. σελ. 247.  Πρβλ. L. ZABKAR: A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, 
Chicago 1968, σελ. 5-6. 
334 Βλ. J. ASSMAN: Das kulturelle Gedächtnis…ό. π. σελ. 197 σημ. 5. 
335 Βλ. P. ESCHWEILER:  Bildzauber im Alten Ägypten. Die Verwendung von Bildern und 
Gegenständen in magischen Handlungen...ό.π. σελ. 301-302. 
336 Βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 144-149. 
337  Ο φαραώ είναι όπως τονίζει ο E. HORNUNG (Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 148) από 
την γέννησή του προορισμένος για την εξουσία, όμως δεν είναι και από τη γέννησή του 
θεϊκός. Την θεϊκή υπόσταση λαμβάνει μέσω των τελετουργικών της ενθρόνισής του.  
338 Βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 143-144. 
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Ι.2.8. Η θρησκεία της Αμάρνα και ο φαραώ Εχνατών. 

 Η ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα 

παρένθεση ιδιαίτερα σημαντική για τον βιβλικό μονοθεϊσμό. Πρόκειται για την 

θρησκευτική μεταρρύθμιση του φαραώ Αμένοφι Δ΄ που έμεινε γνωστός με το 

όνομα Εχνατών. Ο βασιλιάς αυτός προώθησε μια μεταρρύθμιση, πραγματική 

τομή στη γηγενή αιγυπτιακή θρησκεία. Ο Αμένοφις Δ΄ ανέβηκε στον θρόνο της 

Αιγύπτου και στο 3ο και 4ο έτος της βασιλείας του ίδρυσε ανατολικά του ναού του 

Άμωνα στο Καρνάκ έναν ναό για τον θεό Ήλιο, για τον οποίο χρησιμοποίησε 

στο εξής μόνο το όνομα Ατών (ηλιακός δίσκος). Ο νέος ναός Per-Aton (οίκος του 

Ατών) δεν είχε το τυπικό αρχιτεκτονικό σχέδιο των αιγυπτιακών ιερών με τις 

μεγάλες αυλές, με τις κιονοστοιχίες και το σκοτεινό άδυτο, στο οποίο είχε θέση 

το λατρευτικό είδωλο της θεότητας, αλλά ήταν ένας ναός χωρίς στέγη και χωρίς 

λατρευτικό είδωλο, αφού ο Ατών θεωρηθηκε παρών με τις ακτίνες του σε κάθε 

σημείο του ιερού339.  Το 4ο έτος της βασιλείας του η ρήξη με το ιερατείο του 

Άμμωνα340 δεν άργησε να έρθει και ο φαραώ αποφάσισε να ιδρύσει μια νέα 

πρωτεύουσα, στην οποία η παραδοσιακή θρησκεία δεν θα είχε τόσο βαθιές ρίζες, 

ώστε να μπορέσει να θεμελιώσει το θρησκευτικό του όραμα.  

 Ο φαραώ ονόμασε την νέα πρωτεύουσα Αχετ-Ατών που σημαίνει 

ορίζοντας του ηλιακού δίσκου και προσδιορίζει το σημείο από το οποίο ανατέλλει 

ο ήλιος ανάμεσα από δυο κορυφές341. Η περιοχή είναι σήμερα γνωστή ως Ελ 

339  Ο ναός αυτός κατεδαφίστηκε και χρησιμοποιήθηκε σαν οικοδομικό υλικό για κτίρια 
που ανεγέρθηκαν από μεταγενεστέρους βασιλείς. Πολλοί από τους λίθους του ναού του 
Ατών στις Θήβες ήταν φιλοτεχνημένοι με έγχρωμα ανάγλυφα που απέδιδαν σκηνές από 
τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Εχνατών. Οι λίθοι αυτοί ονομάζονται Ταλατάτ 
(αραβ. τριπλός) και υπολογίζονται στους 50.000. Συνεχώς τέτοιοι λίθοι ανακαλύπτονται 
σήμερα σε κτίρια στο Λουξόρ και το Καρνάκ και αξιοποιούνται από την ιστορική έρευνα 
για την κατανόηση των πρώτων χρόνων της βασιλείας του Εχνατών και των 
θρησκευτικών ιδεών του. βλ. H. SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ. 28. 34. 
340 Η σύγκρουση μεταξύ φαραώ και ιερέων δεν είχε μόνο θεολογικές ή θεωρητικές 
διαφωνίες, αλλά κυρίως οικονομικές, αφού ο ναός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους 
οικονομικούς παράγοντες του βασιλείου με τεράστια περιουσία σε γη, πλοία και 
κοπάδια. Ο ναός είχε στην κυριότητά του ακόμα και μεταλλεία. Βλ. H. SCHLÖGL: 
Echnaton, München 2008, σελ. 34-35. 
341  Προφανώς, η επιλογή του τόπου της νέας πρωτεύουσας δεν ήταν μόνο η ευνοϊκή θέση 
της στο μέσον περίπου της απόστασης ανάμεσα στις Θήβες και την Μέμφιδα, αλλά και η 
θρησκευτική σημασία που αναγνωρίστηκε από την χαράδρα που δημιουργείται ανάμεσα 
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Αμάρνα. Σχεδίασε την πόλη και έχτισε ένα νέο ανάκτορο, καθώς και έναν 

καινούργιο ναό στον Ατών, σαφώς χωρίς στέγη και λατρευτικό είδωλο (εικ. 

102)342. Στην προσπάθειά του τον ακολούθησαν αρκετοί αξιωματούχοι και 

ευγενείς. Την περίοδο αυτή άλλαξε το όνομά του σε Εχνατών που σημαίνει 

"Ακτίνα του Ατών". Στόχος του ήταν όλη η χώρα να μεταβληθεί σε μια κοινότητα 

της λατρείας του Ατών με ενδιάμεσο τον ίδιο τον φαραώ, ο οποίος επιβάλλει ως 

γραπτή στο εξής την ήδη για αρκετούς αιώνες ομιλούμενη γλώσσα, τα νέα 

Αιγυπτιακά343.  

 Επόμενα βήματα του προφήτη/φαραώ ήταν η απαγόρευση της λατρείας 

των παραδοσιακών θεών, το κλείσιμο των ναών, η κατάργηση των εορτών, η 

απαγόρευση των μύθων και των ονομάτων των θεών, ακόμα και της προφοράς 

του πληθυντικού της λέξης «θεός» (netjer). Σε ορισμένες πηγές γίνεται λόγος 

ακόμα και για την καταστροφή λατρευτικών ειδώλων, αλλά  και την θανάτωση 

ιερών ζώων344. Στην επίσημη θεολογία ο βασιλιάς αποφεύγει ακόμα και τον 

ενικό της λέξης "θεός", την οποία αντικαθιστά με τους όρους «ο ζων Ατών» 

(ηλιακός δίσκος)345. Στους διωγμούς αυτούς δεν γλίτωσαν ούτε τα ιερά αγάλματα 

των παλιών θεών. Καταστράφηκε συστηματικά κάθε ανθρωπομορφική, 

σε  δυο λόφους στα ανατολικά της περιοχής Ελ Αμάρνα και μοιάζει με το ιερογλυφικό 
σύμβολο Ahet , το οποίο σημαίνει "ορίζοντας". Από αυτόν τον ορίζοντα ανατέλλει ο Ατών. 
Βλ. C. WENDEL: Nofretete und das Geheimnis von Amarna, Mainz 2005, σελ. 30-31, εικ. 23 & 24. 
342  Η ίδρυση της πόλης και του ιερού του Ατών εκτίθενται στη βασιλική επιγραφή των 
συνοριακών λίθων της Αμάρνα. Βλ.  H. SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ. 39-45. 
Σχέδια και φωτογραφίες των επιγραφών και των ανάγλυφων από τις συνοριακές λίθους 
βλ. N. DAVIES: The Rock Tombs of El Amarna. Vol. V. Smaller Tombs and boundary Stones, 
London 1908. Ο ναός του Ατών δεν έχει στέγη, ούτε και λατρευτικό είδωλο που μπορούν 
και βλέπουν μόνο οι ιερείς στο τελετουργικό της καθημερινής λατρείας, επειδή, όπως 
αναφέρεται στον ύμνο του Εχνατών προς τον Ήλιο: «Όλα τα μάτια σε κοιτούν, όταν είσαι 
το φως πάνω από τη γη» βλ. F. NÖTSCHER: Das Angesicht Gottes schauen nach biblischer und 
babylonischer Auffassung, Darmstadt 1969, σελ. 60. Για το αρχιτεκτονικό σχέδιο του  ναού βλ. 
R. WILKINSON: The Complete Temples of Ancient Egypt, New York 2000, σελ. 78 εικ. χωρ. 
αρίθμ.  
343 Βλ. H. SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ. 56-57. 
344 Βλ. J. ASSMAN: Ägypten – Eine Sinngeschichte, München  42005, σελ. 243-258 και H. 
SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ. 73-75 & 108-109. 
345 Βλ. H. SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ. 63. 
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ζωομορφική ή σύνθετη (τερατόμορφη) απόδοση του θείου, αγάλματα, 

ανάγλυφα, αλλά και τοιχογραφίες346. 

 Η λατρεία του Ατών είναι η λατρεία μιας κοσμικής αρχής, του φωτός347. Ο 

ήλιος εμφανίζεται στον κόσμο ως φως και χρόνος. Εκείνος είναι ο δημιουργός 

και ο ζωοδότης του κόσμου. Είναι ο μόνος που έφτιαξε τον ίδιο από τον εαυτό 

του και οι τεχνίτες δεν γνωρίζουν τη μορφή του, όπως έχει γραφτεί στους 

μνημειώδεις συνοριακούς λίθους της Αμάρνα  Κ και Χ348. Στην νέα θρησκεία-

θεολογία του φωτός απουσίαζαν οι μύθοι, το πάνθεον και τα είδωλα.  Το θείο 

γίνεται αντιληπτό ως φως και κατά συνέπεια μόνο ηλιόμορφο. Στα πλαίσια 

αυτά ο φαραώ αντικατέστησε την παραδοσιακή εικόνα του ηλιακού θεού Re-

Harachte-Aton με μια άλλη349. Ο ανθρωπόμορφος θεός με το κεφάλι του γερακιού 

εξαφανίζεται και στην θέση του, όπως φαίνεται στα ανάγλυφα που έχουν σωθεί, 

εμφανίζεται ο ηλιακός δίσκος, στο κάτω μέρος του οποίου βρίσκεται ένας 

«ουραιός». Από τον ηλιακό δίσκο προβάλλουν ακτίνες που τα άκρα τους 

σχηματίζουν ανθρώπινα χέρια, πολλά από τα οποία κρατούν το κλειδί της ζωής 

346 Για την εικονοκλαστική δράση του Εχνατών προς τα είδωλα βλ. J. ASSMAN: 
„Monotheismus“  στο Jahrbuch Politische Theologie. - 4. 2002. - S. 122-132 πρβλ του ιδίου: 
„Gottesbilder – Menschenbilder: anthropologische Konsequenzen des Monotheismus“, στο 
R.G.Kratz und H.Spieckermann, Götterbilder Gottesbilder Weltbilder – Polytheismus und 
Monotheismus in der Welt der Antike, Bd. II., Tübingen 2006, 313-329. Πρβλ. του ιδίου:Das 
kulturelle Gedächtnis, München 62007. Πρβλ. του ιδίου:Moses der Ägypter – Entzifferung 
einer Gedächtnisspur, Frankfurt am Main, 62007. Πρβλ. του ιδίου:Ägypten – Eine 
Sinngeschichte, München  42005. Πρβλ. του ιδίου:  «In Bilder verstrickt : Bildkult, Idolatrie 
und Kosmotheismus in der Antike» στο R. Bernhardt &  U. Link-Wieczorek (Hg.),  Metapher 
und Wirklichkeit.  Göttingen 1999, σελ. 73-88.  Πρβλ. του ιδίου: „Zur Spannung zwischen Poly 
und Monotheismus im Alten Ägypten“ στο Bibel und Kirche, 49.(2)1994. 78-82. Πρβλ. του 
ιδίου: „Gerechtigkeit und Monotheismus“, Freiheit und Recht, Christof Hardmeier, Rainer 
Kessler und Andreas Ruwe (Hg)Gütersloh 2003, σελ. 78-95. 
347 J. ASSMAN: Ägypten – Eine Sinngeschichte, München  42005, σελ. 243-258. 
348Αργότερα και η θηβαϊκή θεολογία του ηλιακού θεού Αμούν που ενσωμάτωσε πολλά 
στοιχεία της θρησκευτική σκέψης της Αμάρνα θα αναφερθεί στην άγνοια των τεχνιτών 
να αποδώσουν την μορφή της θεότητας, αλλά και στην γενικότερη  απουσία μιας τέτοιας 
παράδοσης στα ιερά κείμενα. Ένας ύμνος στους θηβαϊκούς τάφους  106 και 65 
ισχυρίζεται ότι «την ουσία του κανείς δεν ξέρει, οι γλύπτες δεν έχουν ούτε ένα πρότυπο 
(μοντέλο) για αυτόν (…) είναι αδύνατο να βρεθεί στις ιερές γραφές η αληθινή του μορφή» 
βλ. J. ASSMAN: “Die Häresie des Echnaton: Aspekte der Amarna-Religion”,  στο Saeculum 
23. (1972), σελ. 109-126, ιδ. σελ. 118 σημ. 40. Πρβλ.O. KEEL: “Früheisenzeitlische Glyptik in 
Palästina/Israel” O. KEEL, M. SCHUVAL & C. UELINGER: Studien zu den Stempelsiegeln aus 
Palästina/ Israel, (OBO 100) Göttingen-Freiburg 1990, σελ. 406. Πρβλ. I. CORNELIUS: „The 
many Faces of Got...ό.π. σελ. 29. 
349 H. SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ. 31-34.67-69. 
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«enekh». Η παράσταση αυτή σχετίζεται με το αιγυπτιακό ιερογλυφικό για τη λέξη 

«φως»350. Στα ανάγλυφα αυτά που συναντούνται σε τάφους ευγενών της νέας,  

πρωτεύουσας, αλλά και στους εξωτερικούς τοίχους των ναών πάντοτε 

εικονίζονται κάτω από τον ηλιακό δίσκο ο φαραώ Εχνατών και η σύζυγός του, 

Νεφερτίτη, καθώς  και τα παιδιά τους (εικ. 103. 104. 105 )351. Δεν είναι τυχαίο ότι 

οι ακτίνες με το «Άνχ», το κλειδί της ζωής εμφανίζονται μπρος από τα πρόσωπα 

της βασιλικής οικογένειας.  

 Η ρεαλιστική απεικόνιση του φαραώ και της συζύγου του κάτω από τις 

ζωοδότες ακτίνες του Ατών δημιουργούν σε πολλούς ερευνητές την αίσθηση 

μιας θεϊκής τριάδας352. Η θεολογική εξήγηση  της παράστασης σώζεται με 

σαφήνεια στους ύμνους του φαραώ προς τον Ήλιο. Ο φαραώ Εχνατών 

χαρακτηρίζεται ως ο γιος του Ατών, ο μόνος που γνωρίζει τον Ατών353.  Αυτή η 

ιδιαίτερη σχέση του Εχνατών με τον θεό Ατών δείχνει ότι ο φαραώ δεν είναι 

ιερός απλά και μόνο από το αξίωμά του, αλλά κάτι παραπάνω, ένας ενδιάμεσος 

μεταξύ του θείου και του κόσμου, μεταξύ του Ατών και των ανθρώπων354. 

Οποιαδήποτε κοινωνία του θείου φωτός χρειάζεται την μεσιτεία του Εχνατών. 

Τα ανάγλυφα αυτά, καθώς και παραστάσεις που διακοσμούσαν ιδιωτικά 

θυσιαστήρια σε κάθε σπίτι της Αμάρνα (εικ. 105)355 αποκαλύπτουν ότι για την 

λατρεία του Ατών ήταν απαραίτητη η μεσιτεία του φαραώ και της οικογένειάς 

του. Επομένως, σύμφωνα με τα ανάγλυφα, ο «ζων ήλιος» Ατών, ο φωτοδότης και 

ζωοδότης του κόσμου κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα από το φως, αλλά 

και μέσα από τον φαραώ. Ίσως εδώ ίσχυε ο Εχνατών ως το ζωντανό είδωλο του 

350 T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 49 και I. CORNELIUS: 
„The many Faces of Got...ό.π. σελ. 28. 
351  Το ανάγλυφο Wilbour (στήλη του Wilbour, Μουσείο Καΐρου) είναι πολύ σημαντικό. 
Βρέθηκε στον βασιλικό τάφο και παρουσιάζει την βασιλική οικογένεια που προσφέρει 
άνθη στον Ατών. Βλ. H. SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ. 113-114.  βλ. I. 
CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and Symbols...ό.π. σελ. 30 εικ.4. 
Επίσης το αναγλυφο Αρ. 14145 στο Βερολίνο παρουσιάζει ενδιαφέρον βλ. A. ERMANN: A 
Handbook of Egyptian Religion… ό. π. σελ. 69 εικ. 48. 
352 H. SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ. 31-34. Γιατί όχι και ιερής εννεάδας στην 
περίπτωση απεικόνισης και των έξι θυγατέρων τους. βλ. E. HORNUNG: Der Eine und die 
Vielen...ό.π. σελ. 264-265. 
353 H. SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ. 67-68. 
354 E. HORNUNG: Der Eine und die Vielen...ό.π. σελ. 265. 
355 H. BONNET: Reallexikon der Ägyptischen… ό. π. σελ. 16 εικ. 8. 
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θεού Ατών στην γη, καλύπτοντας την απουσία κάποιου ειδώλου στην λατρεία. Ο 

Εχνατών συγκεντρώνει λειτουργίες που είχαν μόνο τα ιερά αγάλματα στην 

αρχαία Ανατολή. Το θείο φαίνεται ότι προσωποποιείται στον βασιλιά356. Όπως 

εκφράζεται από τον μεγάλο ύμνο στον Ατών «Κανείς άλλος δεν Σε γνωρίζει, 

παρά μόνο ο γιός Σου, ο Νεφερχεπερουρέ-Εχνατών, φανέρωσε σε εκείνον την 

δύναμη και τα προστάγματά Σου... από τότε που έχτισες την γη, την ανυψώνεις για 

τον γιό Σου που προέρχεται από το σώμα Σου, τον βασιλιά της Άνω και της Κάτω 

Αιγύπτου, τον Νεφερχεπερουρέ-Εχνατών»357. Ότι ο ίδιος κατανοεί στο εξής τον 

φαραώ της Αιγύπτου ως το κατεξοχήν ιερό άγαλμα του θεού Ατών στην γη, 

επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ονόμασε τον μονάκριβό γιό που του 

χάρισε η Νεφερτίτη το 12ο έτος της βασιλείας του Tut-Anh-Aton, "ζωντανό 

άγαλμα" ή "ζώσα εικόνα του Ατών"358. Ο διάδοχός του Εχνατών με το όνομα αυτό 

αναγνωρίζεται από την γέννησή του όχι μόνο ως θεϊκός, αλλά και ως συνεχιστής 

του έργου του πατέρα του. Βέβαια ο θάνατος του Εχνατών το 17ο έτος της 

βασιλείας του και η κατάρρευση της θρησκευτικής του μεταρρύθμισης, καθώς 

και η εγκατάλειψη της Αμάρνα οδήγησαν στην μετονομασία του νεαρού 

διαδόχου ως Τουτανχαμών, ως "ζωντανό άγαλμα του Άμμωνα", όνομα που 

μαρτυρεί και την επιστροφή της δυναστείας στην θρησκευτική αυθεντία του 

κυρίου των Θηβών359.       

 Ο μονοθεϊσμός της Αμάρνα παρουσιάζει δυο χαρακτηριστικά, τα οποία 

μοιράζεται με τον βιβλικό μονοθεϊσμό. Το πρώτο είναι ο μονοθεϊσμός και το 

δεύτερο είναι η απουσία κάποιου λατρευτικού ειδώλου του ενός θεού. Ήδη από 

τις αρχές του 20ου αιώνα  η ανακάλυψη της πλούσιας σε ευρήματα Τελλ Αμάρνα, 

356 J. ASSMAN: Ägypten – Eine Sinngeschichte, München  42005, σελ. 243-258 ιδ. σελ. 247. 
357 H. SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ.66. 
358 H. SCHLÖGL: Echnaton, München 2008, σελ. 83.  
359  Στο εξής ως πρωτεύουσα επιλέχτηκε η Μέμφιδα. Σημαντικές πηγές για την ιστορία 
των ετών μετά το θάνατο του Εχνατών είναι η στήλη του Βερολίνου (Αρ. 14197), η στήλη 
της αποκατάστασης της παλαιάς θρησκείας στο Μουσείο του Καΐρου (Αρ. 34183), καθώς 
και τα εξαιρετικής σημασίας ευρήματα από τον τάφο του νεαρού φαραώ Τουτανχαμών, 
όπως ο περίφημος θρόνος με το παλιό του όνομα Τουτανχατών. H. SCHLÖGL: Echnaton, 
München 2008, σελ. 97-101 πρβλ. C. WENDEL: Nofretete und das Geheimnis von Amarna, 
Mainz 2005. 
σελ. 78-81, εικ. 87. Για την ανακάλυψη του τάφου από τον H. Carter το 1922 βλ. K. WEEIKS 
& A. DE LUCA: Das Tal der Könige – Die Gräber und die Begräbnistempel in Welt-Theben, Vercelli 
22008, σελ. 146-171. 
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της πρωτεύουσας του αιρετικού φαραώ, στην οποία εφάρμοσε τη δική του 

θρησκευτική πρόταση, έδωσε μια ώθηση στην έρευνα για τη σύγκριση του 

μονοθεϊσμού του Ατών με την βιβλική θρησκεία. Δεν είναι λίγοι οι υποστηρικτές 

της θεωρίας ότι ο μωσαϊκός μονοθεϊσμός είναι επηρεασμένος από τον 

μονοθεϊσμό του Εχνατών360. Στην πρόσφατη έρευνα για το ανεικόνιστο του 

βιβλικού θεού εκφράστηκαν οι υποψίες ότι το ελλείπον είδωλο του θεού της 

βιβλικής θρησκείας αντικαθιστούσε ο βασιλεύς του Ισραήλ ως η ένσαρκος 

παρουσία του θεού στην γη, όπως και στην Αμάρνα.  Η θρησκεία αυτή χάθηκε 

μερικά χρόνια μετά την ίδρυσή της, τα μνημεία του αιρετικού φαραώ 

καταδικάστηκαν σε αφανισμό εξαιτίας της damnatio memoriae του ιδρυτή τους και 

οι παραδόσεις της  ξεχάστηκαν.  

 Το μένος αυτό κατά του Εχνατών από τους θιασώτες της παραδοσιακής 

αιγυπτιακής θρησκείας αιτιολογείται μέσα από το κύμα των βίαιων 

εικονοκλαστικών ενεργειών του κινήματός του. Το κίνημα της Αμάρνα  

αρνήθηκε την διάκριση ανάμεσα στο παρόν και το αρχέγονο παρελθόν της 

αιγυπτιακής ιστορίας που οι θεοί κυβερνούσαν την χώρα. Η κίνηση του Εχνατών 

δεν είναι τίποτα άλλο από την επιστροφή σε αυτήν την κοινωνία του θεϊκού, 

αλλά μέσω του φωτός361. Το θείο δεν βρίσκεται στον μακρινό ουρανό, αλλά 

αποκαλύπτεται στην φύση (οι ηλιακές ακτίνες, το φως) και την ιστορία (ο 

φαραώ). Όχι στην ολότητα και την ποικιλία της φύσης, όπως ορίζει παραδοσιακά 

ο αιγυπτιακός πολυθεϊσμός , αλλά μόνο στον ήλιο362. Ο ίδιος ο θεός είναι παρών 

στον ήλιο και το φως363. Έτσι το Ένα, η ιερή φύση που δέχεται πολύμορφους 

θεούς με χαρακτηριστικά από διάφορα πλάσματα ή ακόμα και φυτά και 

αποκαλύπτεται σε αυτά ή στις ποικίλες απεικονίσεις του, περιορίζεται μόνο στον 

ήλιο, ως τον δημιουργό και τον μοναδικό. Και εξαιτίας του μονισμού και αυτής 

360  Ανάμεσα τους και ο Σίγκμουντ Φρόιντ στο έργο του Der Mann Moses und die 
monotheistische Religion. βλ. την αγγλική μτφρ. Moses and Monotheism An Outlines of Psycho-
Analysis and other Works, London 2001, σελ. 24-30. Βλ. J. ASSMAN: Moses der Ägypter – 
Entzifferung einer Gedächtnisspur, Frankfurt am Main, 62007 πρβλ. H. SCHLÖGL: Echnaton, 
München 2008, σελ. 109-110. 
361 J. ASSMAN: “Die Häresie des Echnaton: Aspekte der Amarna-Religion”,  στο Saeculum 23. 
1972, (109-126) σελ. 119. 
362 J. ASSMAN: “Die Häresie des Echnaton: Aspekte der Amarna-Religion”,  στο Saeculum 23. 
1972, (109-126) σελ. 120. 
363 J. ASSMAN: “Die Häresie des Echοnaton: Aspekte … ό. π. σελ. 122 
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της άρνησης του κοσμοθεϊσμού, ότι δηλαδή το θείο αποκαλύπτεται στην 

πολλαπλότητα της φύσης, πέφτει σε δυσμένεια η λατρεία των αρχαίων θεών364, 

σβήνονται τα ονόματά τους από τα αρχαία μνημεία και καταστρέφονται τα 

είδωλά τους.   

 

Ι.2.9. Συμπεράσματα 

 Η ουσία της αιγυπτιακής περί θεών διδασκαλίας συνοψίζεται, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω σε έναν ύμνο του Όσιρη που ξεχωρίζει ο J. ASSMAN365: 

«Ύμνησε τον Όσιρη! Με πολλά ονόματα, με πολλές ιερές ενσαρκώσεις, με 

απόκρυφες μορφές στους ναούς». Ονόματα και χαρακτηρισμοί στους μύθους, 

ιερές ενσαρκώσεις σε όλες τις εκφάνσεις του φυσικού κόσμου, αλλά και 

απόκρυφες μορφές, δηλαδή λατρευτικά είδωλα στα αιγυπτιακά ιερά είναι οι 

τρεις δυνατότητες για τη επικοινωνία του Αιγυπτίου με τον κόσμο του θείου. Τα 

λατρευτικά είδωλα κατασκευάζονταν από πολύτιμα υλικά και καθιερώνονταν 

με συγκεκριμένη τελετή ζωοποίησης, το τελετουργικό άνοιγμα του στόματος και 

των οφθαλμών, όπως και στην Μεσοποταμία. Ήταν τοποθετημένα στα σκοτεινά 

άδυτα των αιγυπτιακών ναών, μέσα στους λίθινους ή ξύλινους Ναΐσκους τους ή 

τις ξύλινες ιερές λέμβους, πάνω στις οποίες έβγαιναν στις λιτανείες των 

μεγάλων εορτών. Ο Ναΐσκος και η ιερή λέμβος ήταν και τα μοναδικά 

αντικείμενα εντός των σκοτεινών αδύτων των αιγυπτιακών ναών και 

χρησίμευαν για τη φύλαξη και τη μεταφορά των λατρευτικών ειδώλων.  

 Η ιερότητα των κοσμικών ενσαρκώσεων, ο «κοσμοθεϊσμός», όπως 

χαρακτηρίζεται από τον J. ASSMAN η πληθώρα των εκφάνσεων του θείου στη 

φύση προσαρμόζεται στην οργανωμένη λατρευτική ζωή των αιγυπτιακών ναών 

με τη λατρεία των ιερών ζώων που λειτουργούν, όπως τα λατρευτικά είδωλα των 

θεών.  Λατρεία αποδίδεται και στα σύμβολα των θεών, όπως και στα ιερά τους 

λάβαρα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμα και ιερά βιβλία απολάμβαναν 

λατρευτικές τιμές ως ενσαρκώσεις του θείου, όπως τα Ba του Ρα. Στην τόσο 

πλούσια θρησκευτική ιστορία εμφανίζεται και η αρχαιότερη γνωστή 

364  J. ASSMAN: “Die Häresie des Echnaton: Aspekte … ό. π. σελ. 122 
365 J. ASSMAN: Grundstrukturen der ägyptischen Gottesvorstellungen,  στο Biblische Notizen 
11. (1980) σελ. 50. 
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μονοθεϊστική κίνηση ενός φαραώ που θα προωθήσει την λατρεία ενός θεού, του 

θεού ήλιου με το όνομα Ατών, μια λατρεία χωρίς είδωλο. Η εφαρμογή του 

θρησκευτικού του προγράμματος συνδυάστηκε με εικονοκλαστικές ενέργειες 

και διώξεις κατά της λατρείας των παλαιών θεών. Ως μόνη αποδεκτή 

εικονογραφία ορίστηκε ο ηλιακός δίσκος με έναν ουραιό στο κάτω μέρος και τις 

ζωοδότες ακτίνες του να λούζουν τον φαραώ και την οικογένειά του 

προσφέροντάς τους την ζωή με το συμβολο «enekh». Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις 

που δείχνουν ότι ο Εχνατών κατανοούσε τον ίδιο και τους διαδόχους του ως την 

ένσαρκο παρουσία του Ατών στην γη. Στα διαθέσιμα κείμενα φαίνεται ότι ο ίδιος 

όρισε τον εαυτό του ως τον μόνο ενδιάμεσο ανάμεσα στο θείο και τον κόσμο. Η 

απουσία ενός λατρευτικού ειδώλου, καθώς και η απόρριψη της παραδοσιακής 

εικονογραφίας με μόνη επιτρεπτή εικονογράφηση του Ατών ως 

ακτινοβολούντος ηλίου σε λατρευικές σκηνές της φαραωνικής οικογένειας 

φανερώνουν ότι πρόβαλλε τον εαυτό του ως ζωντανό άγαλμα του Ατών (tut-anh-

aton) και ακριβώς έτσι ονόμασε το μονάκριβο γιο και διάδοχό του.  

 Με τον θάνατό του όλα κατέρρευσαν και η Αίγυπτος επέστρεψε στην 

θρησκεία των πατέρων της. Οι ιδέες της Αμάρνα όμως δεν εξαφανίστηκαν 

εντελώς. Κάποιες από αυτές σιωπηρά φαίνεται ότι μπόλιασαν την μετέπειτα 

θεολογική σκέψη των αρχαίων Αιγυπτίων. Δεν είναι τυχαία η μεταγενέστερη 

θεολογία του θεού Άμμωνα που διακηρύσσει ότι «την ουσία του  (θεού Άμμωνα) 

κανείς δεν ξέρει, οι γλύπτες δεν έχουν ούτε ένα πρότυπο (μοντέλο) για αυτόν (…) 

είναι αδύνατο να βρεθεί στις ιερές γραφές η αληθινή του μορφή»366. Εμφανίζεται 

επίσης και μια τάση ανεικόνιστης απόδοσης του κριόμορφου θεού των Θηβών, η 

οποία κάνει αισθητή την παρουσία της στην νότια Παλαιστίνη της εποχής του 

Σιδήρου (Ι & ΙΙ. 1150-800 π.Χ.), προφανώς εξαιτίας της ακμής του ναού του 

Άμμωνα στη φιλισταϊκή Γάζα.  Αδιάψευστοι μάρτυρες οι σφραγίδες σε σχήμα 

σκαραβαίου που λειτουργούσαν και σαν φυλακτά.  Ο Άμμωνας εμφανίζεται σε 

αυτές δια του ονόματός του σε κρυπτογράφημα, αλλά και σαν ένας λέοντας, ένα 

366 βλ. J. ASSMAN: “Die Häresie des Echnaton: Aspekte der Amarna-Religion”,  στο Saeculum 
23. 1972, (109-126) σελ. 118 σημ. 40. Πρβλ.O. KEEL: “Früheisenzeitlische Glyptik in 
Palästina/Israel” O. KEEL, M. SCHUVAL & C. UELINGER: Studien zu den Stempelsiegeln aus 
Palästina/ Israel, (OBO 100) Göttingen-Freiburg 1990, σελ. 406. Πρβλ. I. CORNELIUS: „The 
many Faces of Got...ό.π. σελ. 29. 
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ζώο που δεν έχει σχέση με τα λατρευτικά αγάλματα του367. Ως λέοντας 

εμφανίζεται ο Άμμωνας, όπως και ο Γιαχβέ σύμφωνα με τον προφήτη Αμώς (3,8) 

μόνο σε παρομοιώσεις, όπως φαίνεται από την διήγηση του Βεναμούν, ο οποίος 

διακηρύσσει στον βασιλιά της Βύβλου για τον θεό του: «Η  θάλασσα είναι δική 

του, δικός του και ο Λίβανος, από τον οποίο εσύ λες ότι σου ανήκει (η ξυλεία των 

κέδρων) {…} Πράγματι, ένα λιοντάρι αγαπά ότι του ανήκει»368. Ο Άμμωνας που 

στην Παλαιστίνη την εποχή αυτή κατανοείται ως ο ουγκαριτικός θεός Έλ 

συμβολίζεται στις σφραγίδες ως  θεός που κρύπτεται μέσα από την γραφή του 

ονόματός του και φανερώνεται όχι μέσα από την παραδοσιακή εικονογραφία, 

αλλά μέσα από τις παρομοιώσεις και τις μεταφορές369.     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367 O. KEEL: “Früheisenzeitlische Glyptik in Palästina/Israel” O. KEEL, M. SCHUVAL & C. 
UELINGER: Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina/ Israel, (OBO 100) Göttingen-Freiburg 
1990, σελ. 406. Πρβλ. I. CORNELIUS: „The many Faces of Got...ό.π. σελ. 348-351 εικ. 28-37 
και  405-410. 
368 O. KEEL: “Früheisenzeitlische Glyptik in Palästina/Israel… ό. π. σελ. 406. 
369 Ο O. KEEL θεωρεί πολύ σημαντική αυτή την τάση ανεικόνιστης απόδοσης του 
Άμμωνα, αλλά και την κατανόησή του ως βασιλέα των θεών, ένας ρόλος ανάλογος με 
εκείνον του θεού Ελ. Το ανεικόνιστο του ναού της Ιερουσαλήμ συσχετίζεται στην αρκετά 
πρώιμη για την θεωρία του μελέτη (“Früheisenzeitlische Glyptik in Palästina/Israel… ό. π. 
σελ. 405-410) περισσότερο μέσα από την σχέση Άμμωνα και Ελ, παρά μέσα από τη 
λατρεία ενός ηλιακού θεού, όπως θα υποθέσει αργότερα. 
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Ι.3. ΟΙ ΧΕΤΤΑΙΟΙ 

Ι.3.1. Η θρησκεία των Χετταίων 

 Στην Π.Δ. οι Χετταίοι αναφέρονται ως μια από τις φυλές που βρήκαν οι 

Ισραηλίτες να κατοικούν στην γη της επαγγελίας370. Μνημονεύονται ως κάτοικοι 

της χώρας ήδη στους θρύλους των πατριαρχών. Ο Αβραάμ αγοράζει την γη γύρω 

από το σπήλαιο της Χεβρώνας από τους υιούς του Χετ371, ο οποίος παρουσιάζεται 

στις γενεαλογίες σαν υιός του Χαναάν372. Χετταίες καλλούνται οι σύζυγοι του 

Ησαύ373, αλλά και οι αλλοδαπές σύζυγοι του Σολομώντα374, μάλιστα ο τελευταίος 

δεν αποκλείεται να ήταν από την μητέρα του Χετταίος, αφού η Βηρσαβεέ 

αναφέρεται στην Π.Δ. ως γυναίκα του Ουρία του Χετταίου, ενός αξιωματικού του 

βασιλιά Δαβίδ. Επιπλέον την Ιερουσαλήμ αποκαλεί ο Ιεζεκιήλ (Ιεζ. 16,3) νόθο 

τέκνο ενός Αμοραίου και μιας Χετταίας. 

  Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αρκετά για να δείξουν πόσο σημαντική 

είναι η σπουδή της θρησκείας του βασιλείου των Χετταίων για την ιστορία της 

βιβλικής θρησκείας, ακόμα και αν τα ιστορικά κράτη του Ισραήλ και του Ιούδα 

απέχουν χρονικά περισσότερο από εκατό χρόνια από την κατάρρευση του 

χετιτικού βασιλείου375. Ο πολιτισμός τους όμως θα συνεχίσει να επιζή μέσα από 

τα λεγόμενα υστεροχετιτικά κρατίδια της βόρειας Συρίας, στα οποία, αν και 

κυριάρχησαν αραμαϊκές δυναστείες, συνεχίστηκε ένας πολιτισμός με έντονα 

χουρριτο-χεττιτικά στοιχεία. Στην συνέχεια εκτίθεται μια επισκόπηση των 

σημαντικότερων σημείων της χετιτικής θρησκείας  με στόχο την κατανόηση του 

ρόλου των λατρευτικών ειδώλων και του φαινομένου μιας λατρείας χωρίς 

είδωλο. 

 Η θρησκεία των Χετταίων  δείχνει να αποτελείται από ένα πλήθος 

ετερόκλητων στοιχείων γηγενούς, ινδοευρωπαϊκής και σημιτικής προέλευσης376.  

370 Γεν 15, 19-21 & Ιησ. 3,10. Πρβλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι (Μετ. Δ. Παυλάκης), Αθήνα 
2002, σελ. 13-25.  
371 Γεν 23. 
372 Γεν 10,15. 
373 Γεν 24,34 & 34, 1-3. 
374 1 Βασ 11,1. 
375  Για τη σχέση των Χετταίων με την Π.Δ. βλ. H. HOFFNER “Some contributions of 
Hittitology to Old Testament Study” στο Tyndale Bulletin 20 (1969), σελ. 27-55. 
376 Βλ. H. RINGGREN: Die Religionen des Alten Orients, Göttingen 1979 σελ. 185. 
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Αυτό οφείλεται σαφώς στις ιδιαίτερες συνθήκες διαμόρφωσης του χετιτικού 

κράτους στις αρχές της 2ης  π.Χ. χιλιετίας. Το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων 

πληροφοριών προέρχονται από το νέο χετιτικό κράτος, την λεγόμενη 

αυτοκρατορία (1430-1200 π.Χ.). Ο βασιλιάς ως ο ανώτατος αρχιερέας του  

κράτους ενίσχυε τα τοπικά ιερά με μια ετήσια περιοδεία στις επαρχίες και 

ιερουργούσε ο ίδιος στις μεγάλες εορτές. Στα κείμενα διακρατικών συμφωνιών, 

όπου καλούνται οι θεοί ως εγγυητές της συνθήκης σώζονται αρκετά ονόματα 

χετιτικών θεοτήτων377 και γίνεται λόγος για τους «χίλιους θεούς των 

Χετταίων»378. Βέβαια, στα πλαίσια της πολιτικής ενοποίησης και του 

συγκεντρωτισμού στην διοίκηση την πολυμορφία ανασκεύασε ο απαιτούμενος 

συγκρητισμός και το τεράστιο πλήθος των ονομάτων φαίνεται ότι αποδίδει μόνο 

ονόματα, αφού κάθε τοπική θεότητα λειτουργούσε σαν μια τοπική έκφανση ενός 

μεγάλου θεού από το κρατικό πάνθεον379.  

 Ο θεός της βροχής και κυρίαρχος των καιρικών συνθηκών ήταν η κύρια 

αρσενική θεότητα των ινδοάρειων πληθυσμών και αποτελούσε μαζί με την 

αρχαία τοπική ηλιακή θεά των Χάττι το ιερό ζεύγος. Η ηλιακή θεά, η «βασίλισσα 

της χώρας των Χάττι» με λατρευτικό κέντρο το ιερό της Αρίννα κοντά στην 

χετιτική πρωτεύουσα Χαττούσα θεωρούνταν η ανώτατη προστάτιδα του 

χετιτικού κράτους, του μονάρχη και της δυναστείας του380. Ο σύζυγος της θεάς 

της Αρρίνα, ο θεός της βροχής αποκαλείται «βασιλιάς του ουρανού» και «κύριος 

377 Οι λίστες αυτές αναγνωρίζονται ως μια συστηματική καταγραφή  της κρατικής 
θρησκευτικής σκέψης των Χετταίων, πολύ πιο ακριβής και από τα ανάγλυφα που έχουν 
σωθεί, όπως εκείνο της Γιατσιλικάια. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ο D. SCHWEMER: 
„Das hethitische Reichspantheon – Überlegungen zur Struktur und Genese” στο R. KRATZ & 
E. SPIECKERMANN: Götterbilder, Gottesbilder, Weltbilder. I: Ägypten, Mesopotamien, Persien, 
Kleinasien, Syrien, Palästina. II: Griechenland und Rom, Judentum, Christentum und Islam (Bd I 
FAT II/17), Tübingen 2006, σελ. 242-265.  
378 Λόγος γίνεται για τους χίλιους θεούς της χώρας των Χετταίων, αλλά και τους χίλιους 
θεούς της Αιγύπτου βλ. την μετάφραση από E. ELDER: „Der Vertrag zwischen Pharao Ramses 
II. und Hattusili III. von Hatti“ στο TUAT I/2, Gütersloh 1983, σελ. 150-151, πρβλ. H. 
RINGGREN: Die Religionen …ό. π. σελ. 186, πρβλ. G. BECKMAN: “Religion bei den 
Hethiter” στο Reallexikon der Assyrologie und Vorderasiatischen Archäologie, Berlin 2007, τομ. 11. 
(333-338) σελ.  334, & στα αγγλικά G. BECKMAN: “The Religion of the Hittites” στο Biblical 
Archaeologist June/September 1989, σελ. 98-108. Πρβλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι (Μετ. Δ. 
Παυλάκης), Αθήνα 2002, σελ. 141-153. 
379 G. BECKMAN: “The Religion of the Hittites” στο Biblical Archaeologist June/September 
1989, σελ. 99. 
380 Βλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι …ό. π. σελ. 148-152. 
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της χώρας του Χάττι»381. Το θεϊκό ζεύγος που έθετε υπό την προστασία του το 

χετιτικό κράτος δέχτηκε κατά την ύστερη χετιτική περίοδο χουρριτική επιρροή 

και καθιερώθηκε με τα χουρριτικά ονόματα Τεσσούβ και Χεμπάτ (εικ. 106)382. 

 Κύρια πηγή για την έρευνα της θρησκείας των Χετταίων είναι οι χιλιάδες 

των χετιτικών πινακίδων σφηνοειδούς  γραφής που βρέθηκαν στις ανασκαφές 

της πρωτεύουσας του κράτους Χαττούσα, το σημερινό Μπογόζκιοϊ. Τις 

πληροφορίες των κειμένων επιβεβαιώνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα των 

χετιτικών ιερών, τα αγάλματα και ο ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός παραστάσεων 

των θεοτήτων σε ανάγλυφα πάνω σε βράχους και πάνω σε σφραγίδες383. Η 

πλουσιότερη  πηγή πληροφοριών είναι το ιερό των βράχων της Γιατζιλικάγια 

κοντά στη Χαττούσα που κατασκευάστηκε από τον βασιλιά Τουνταλίγια Δ΄ 

(1239-1209 π.Χ.), ο οποίος διακρίθηκε για μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην 

θρησκευτική ζωή της χώρας384. Οι επιγραφές, καθώς και τα ονόματα των 

θεοτήτων που τιτλοφορούν τα ανάγλυφα είναι στα χουρριτικά, πράγμα που 

φανερώνει ότι ήδη πριν την εποχή αυτή είχε λάβει χώρα ο συγκρητισμός της 

κρατικής λατρείας με το χουρριτικό πάνθεον.  Για την έρευνα της σημασίας των 

λατρευτικών ειδώλων και των άλλων ιερών αντικειμένων ιδιαίτερα 

381 Η θεά της Αρρίνα ήταν γνωστή στους Χάττιους με το όνομα Βουρουσεμού και ο 
σύζυγός της ονομαζόταν Ταρού. Όταν κατέλαβαν  οι Χετταίοι την περιοχή αποδέχτηκαν 
την θεά της Αρρίνα και αντικατέστησαν τον σύζυγό της με τον ινδοευρωπαϊκό θεό της 
βροχής. Αν και ο θεός αυτός είναι γνωστός στην Αρχαία Ανατολή (σουμεριακά Ισσκούρ, 
ακκαδικά (Χ)Αδάδ, λουβικά Ταρχούντ, χουρριτικά Τεσσούβ, χαττικά Ταρού, φοινικικά 
Βάαλ), το χετιτικό του όνομα παραμένει άγνωστο μέχρι σήμερα παρά την πρόοδο της 
χεττιτολογίας. Στην έρευνα χρησιμοποιείται ο χαρακτηρισμός θεός του καιρού ή θεός της 
καταιγίδας (γερμανικά Wettergott, αγγλικά Stormgod και Weathergod, γαλλικά Dieu de’l 
Orage). Ίσως στα ελληνικά καταλληλότερος φαίνεται ο χαρακτηρισμός «θεός της 
βροχής». Βλ. H. GÜTERBOCH: “Religion und Kultus der Hethiter ”,στο K. HOFFNER (εκδ.): 
Perspectives on Hittite Civilization: Selected Writings of Hans Gustav Güterbock, Chicago 1997, 
σελ. 99-110, ιδιαιτ. 102. 
382 Βλ. Το σχέδιο W. WARD: The Seal Cylinders of Western Asia, Washington 1910, σελ. 260 εικ. 
776. O. GURNEY: Οι Χετταίοι …ό. π. σελ. 151 σχ. 8. Όπως φαίνεται από την εικονογραφία 
του ιερού ζεύγους οι θεοί των Χετταίων διακρίνονται από την κωνική τιάρα με κέρατα σε 
μια, δυο ή όλες τις πλευρές της, ενώ οι θεές φορούν ένα κυλινδρικό καπέλο που 
ονομάζεται στην βιβλιογραφία με τον ελληνικό όρο «πόλος».  Βλ. T. BRYCE: Life and 
Society in the Hittite World, Oxford 2002, σελ. 160. 
383 G. BECKMAN: “The Religion of the Hittites” στο Biblical Archaeologist June/September 
1989, σελ. 98-108, ιδιαίτερα σελ. 99. 
384 O. GURNEY: Οι Χετταίοι…ό. π. σελ. 48. 141-144 και 148-153. 
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διαφωτιστική είναι μια κατηγορία κειμένων που περιγράφουν τα αντικείμενα 

στην κυριότητα των ιερών (Kultinventaren)385. 

 

Ι.3.2. Χετιτικοί όροι για τα είδωλα 

 Η χετιτική γλώσσα χρησιμοποιεί τον όρο «Ešri» για να χαρακτηρίσει τα 

ανθρωπόμορφα αγάλματα των θεών, αλλά και τις απεικονίσεις των βασιλέων 

του χετιτικού κράτους. Σε πολλές περιπτώσεις ο όρος χαρακτηρίζει εκείνα τα 

αγάλματα που με βεβαιότητα δέχονταν λατρεία386. Σε τελετουργίες μαγικού 

χαρακτήρα εμφανίζεται ο όρος  «cena», ο οποίος προσδιορίζει ανθρωπόμορφα 

αγαλματίδια μικρού μεγέθους για θεότητες, δαίμονες και ανθρώπους. 

Μεταφράζεται με τον όρο  "ομοίωμα", αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υποκαθιστά 

το εικονιζόμενο υποκείμενο και παίρνει την σημασία «υποκατάστατο»387. Ο όρος 

«¢imma» προσδιορίζει επίσης την εικόνα ως το αντίγραφο ή το ομοίωμα κάποιου 

αντικειμένου, ζώου ή ανθρώπου388. Με τη σημασία αυτή χαρακτηρίζει ο όρος τα 

αγάλματα των νεκρών βασιλέων που απολάμβαναν λατρευτικές τιμές από τους 

απογόνους τους. Στο ανάγλυφο ενός αγγείου από το Ιναντίκτεπέ (16ος αι. π.Χ.) 

εικονίζεται ένας βωμός πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένα τέτοια ειδώλια, 

προφανώς ως αφιερώματα (εικ. 107)389. Τα λατρευτικά είδωλα των θεοτήτων  

στους χετιτικούς ναούς προσδιορίζει μια σύνθετη από ακκαδικά και χετιτικά 

στοιχεία λέξη. Στην ακκαδική γλώσσα η σφηνοειδής γραφή αποδίδεται ως  

DINGIR-LIM-tar και στα χετιτικά διαβάζεται ως «šiuniyatar» (šiuni- σημαίνει 

385  H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte” στο K. Hoffner : Perspectives 
on Hittite Civilization: Selected Writings of Hans Gustav Güterbock, Chicago 1997, σελ. 115. 
386 Για την ορολογία βλ.  B. J. COLLINS: “A Statue for the Deity: Cult Images in Hittite 
Anatolia” στο H. Walls: Cult Image and Divine Representation in the Ancient Near East, Boston 
2005, σελ. 20. 
387 Προφανώς το υποκατάστατο έχει σημασία στα τελετουργικά μαγείας. Ο όρος 
προσδιορίζει αυστηρά τα αγαλματίδια που λειτουργούν με αυτό τον τρόπο. Για τα ζώντα 
πλάσματα που λειτουργούν σαν υποκατάστατα σε κάποια θυσία ή άλλο τελετουργικό 
στα χετιτικά κείμενα χρησιμοποιείται ο όρος «tarpalleš». βλ.  B. COLLINS: “A Statue for the 
Deity…ό. π. σελ. 20-21. Η μαγεία είναι κάτι που μαρτυρείται συχνα στα χετιτικά κείμενα 
βλ. A. ÜNAL “The Role of Magic in the Ancient Anatolian Religions according to the 
Cuneiform Texts from Bogazköy-Hattusa”, στο T. Mikasa: Essays on Anatolian Studies in the 
Second Millennium B.C. (Bulletin of the Middle Eastern Culture Center in Japan Vol. III), 
Wiesbaden 1988, σελ. 52-85.   
388 βλ.  B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 21. 
389 T. STAUBLI:  Musik in biblischer Zeit (Bibel Orient Museum) Freiburg 2007, σελ. 66 εικ. 101.    
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θεότητα)390. Όπως υποστηρίζει η B. COLLINS391 ο όρος αυτός αναφέρεται στα 

λατρευτικά αγάλματα και τα προσδιορίζει ακριβώς σαν ένα δοχείο έτοιμο να 

δεχτεί την παρουσία της θεότητας392.  

 Ως υλικά για τα λατρευτικά είδωλα αναφέρονται ο χρυσός, ο άργυρος, ο 

χαλκός, ο κασσίτερος αλλά και το ξύλο393. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται 

και πολύτιμοι λίθοι, όπως ο λαζουρίτης (λάπις λάζουλι)394. Το ύψος τους 

περιορίζεται στο ένα με δυο šekan, δηλ. 22 με 44 εκ. (εικ. 108)395. Οι θεοί όμως στα 

ανάγλυφα που απεικονίζουν λατρευτικές σκηνές εμφανίζονται σε φυσικό396 ή 

υπερφυσικό μέγεθος (εικ. 109)397. Σε φυσικό ή υπερφυσικό μέγεθος εμφανίζονται 

και τα αγάλματα των μετά θάνατον θεοποιημένων βασιλέων398. Εντυπωσιακά 

είναι τα ανάγλυφα με τις μορφές των θεών που σώζονται πάνω σε βράχους 

σχεδόν σε όλη την μικρασιατική χερσόνησο399. Δεν μπορεί εύκολα να 

εξακριβωθεί, αν οι απεικονίσεις αυτές λειτουργούσαν όπως τα λατρευτικά 

είδωλα, μιας και δεν υπάρχει σύμφωνα με την B. COLLINS σαφής αναφορά στα 

χετιτικά κείμενα για κάτι τέτοιο400.  

390 Βλ. H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte” στο K. Hoffner (εκδ.): 
Perspectives on Hittite Civilization: Selected Writings of Hans Gustav Güterbock, Chicago 1997, 
σελ. 115-116 
391 βλ.  B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 21. 
392 βλ.  B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 21-22. 
393 Βλ. W. ORTHMANN: „Hethitische Götterbilder“ στο K. Bittel: Vorderasiatische Archäologie, 
Berlin 1964  σελ. 221-229, ιδ. σελ. 228. 
394 T. BRYCE: Life and Society in the Hittite World, Oxford 2002 , σελ. 157. 
395 Βλ.  B. COLLINS: “A Statue for the Deity: Cult Images in Hittite Anatolia” στο H. Walls: 
Cult Image and Divine Representation in the Ancient Near East, Boston 2005, σελ. 16-17. 
396 B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 17. 
397 Σε υπερφυσικό μέγεθος παρουσιάζει γενικότερα η αρχαία τέχνη τις θεότητες μπροστά 
στους θνητούς. Για τα ανάγλυφα βλ. το ανάγλυφο του χώρου 8 της Γιατσιλικά(γ)ια, όπου 
απεικονίζεται ο θεός Σαρρούμα (ύψος 1,64 μ.) να αγκαλιάζει προστατευτικά τον βασιλιά 
Τουντχαλί(γι)ας (ύψος 1,07 μ.). Βλ. J. G. MACQUEEN: The Hittites and their Contemporaries in 
Asia Minor, Southampton 1975, σελ. 131 εικ. 50, & H. EHRINGHAUS: Götter, Herrscher, 
Inschriften - Die Felsenreliefs der hethitischen Grossreichszeit in der Türkei, Mainz 2005, σελ. 28-29 
εικ. 44, & W. WARD: The Seal Cylinders …ό. π. σελ. 260 εικ. 777. 
398 Οι βασιλείς μετά θάνατον λατρεύονταν μέσω των αγαλμάτων τους βλ. H. RINGGREN: 
Die Religionen …ό. π. σελ. 195. Πρβλ.  B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 18.  
399 H. EHRINGHAUS: Götter, Herrscher, Inschriften - Die Felsenreliefs der hethitischen 
Grossreichszeit in der Türkei, Mainz 2005.   
400 B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 19-20 σημ. 21. Αντίθετα ο M. HUTTER 
βρίσκει στο κείμενο KUB VII 24 στ. 1-5 μια μαρτυρία που επιβεβαιώνει την λειτουργία 

99 
 

                                                             



 Οι ανθρωπόμορφοι θεοί παρουσιάζονται στην χετιτική τέχνη, είτε πάνω 

σε θρόνο, είτε όρθιοι και αρκετά συχνά πάνω σε ένα ζώο ή μυθικό θηρίο ή 

κατώτερη θεότητα που σχετίζεται μαζί τους401. Προφανώς, η σύνδεση αυτή 

μπορεί να κατανοηθεί με την λειτουργία της μεταφοράς, αλλά και με την 

λειτουργία του ιερού πλάσματος ως συμβόλου402. Μόνο στα τρισδιάστατα 

σωζόμενα έργα εμφανίζεται η θεότητα πάνω σε ένα ζεύγος ιερών ζώων. Ο W. 

ORTHMANN θεωρεί ορθή την απόδοση του ενός ζώου, επειδή ανταποκρίνεται 

στις γραπτές πηγές. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ο διπλασιασμός των ζώων που 

συναντάται στα τρισδιάστατα έργα οφείλεται σε λόγους στατικής και  

συμμετρίας της όλης σύνθεσης403. Στην ύστερη χετιτική περίοδο το ζεύγος των 

ιερών ζώων είναι ένα σταθερό τμήμα της βάσης του αγάλματος404. 

 

Ι.3.3. Το χουρριτικό-χετιτικό τελετουργικό καθιέρωσης 

 Από το βασίλειο των Χετταίων δεν έχουν έρθει στο φως κείμενα που να 

διασώζουν τελετουργικά καθιέρωσης λατρευτικών ειδώλων. Έχει βρεθεί όμως 

ένα τελετουργικό για την θεά της νύχτας από το συμμαχικό βασίλειο της 

Κιζουβάτνα (Kizzuwatna), στην νοτιοανατολική Μικρά Ασία405. Έχει σωθεί μόνο 

μία από τις δυο πλάκες με το κείμενο που αναφέρεται στις πέντε πρώτες ημέρες 

των αναγλύφων ως λατρευτικών ειδώλων.  Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό.π. 
σελ. 93. 
401 Μόνο σε κάποιες εξαιρέσεις παρουσιάζονται δυο πλάσματα, όπως στο ανάγλυφο των 
βράχων της Γιατσιλικά(γ)ια, όπου ο θεός στέκεται πάνω σε δυο ανθρώπινες μορφές, οι 
οποίοι προσωποποιούν τα όρη και ισχύουν ως θεοί των ορέων. βλ. W. ORTHMANN: 
„Hethitische Götterbilder... ό. π. σελ.  228, πρβλ. I. CORNELIUS: „The many Faces of Got: 
Divine Images and Symbols in ancient Near Eastern Religions... ό. π. σελ. 36-37. 
402 Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Beckman: “merely as a mascot”. βλ. G. BECKMAN: 
“Religion bei den Hethiter” στο Reallexikon der Assyrologie und Vorderasiatischen Archäologie, 
Berlin 2007, τομ. 11 (333-338) σελ.  334. 
403 W. ORTHMANN: „Hethitische Götterbilder... ό. π.  σελ. 228. Αυτό διαφέρει στα βασίλεια 
της βόρειας Συρίας της Εποχής του Σιδήρου, όπου συναντάται ο λεγόμενος 
υστεροχετιτικός πολιτισμός. Την πύλη του παλατιού στην Τέλ Χαλάφ διαμορφώνουν τα 
τρισδιάστατα αγάλματα τριών θεοτήτων. Κάθε θεότητα στέκει όρθια πάνω σε ένα μόνο 
ζώο. Βλ. εικ. 310. 
404 βλ. W. ORTHMANN: „Hethitische Götterbilder... ό. π. σελ. 223. 
405 βλ. A. ÜNAL: „The Nature and Iconographical Traits of Goddess of Darkness “ στο N. 
Armaƒan: Aspects of Arts and Iconography, Ankara 1993, σελ.  639-644. 
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του τελετουργικού406. Την πρώτη ημέρα γίνεται λόγος για την κατασκευή του 

ειδώλου από τους μεταλλουργούς, αφού εκείνοι έχουν διδαχθεί τα απαραίτητα 

από τον ιερέα. Την δεύτερη ημέρα συλλέγεται το ύδωρ του εξαγνισμού και 

μεταφέρεται στην στέγη του ναού, ενώ το είδωλο φροντίζεται με καθαρό έλαιο 

και τυλίγεται με χρωματιστό νήμα από μαλλί. Αναφέρεται ότι από το νήμα αυτό 

έλκεται «μέσα από τις επτά οδούς και τα επτά μονοπάτια, από το όρος, τον ποταμό, 

την πεδιάδα, τον ουρανό και την γη». Πριν από την αυγή της επομένης το ύδωρ 

του εξαγνισμού μεταφερόταν κάτω και άρχιζε το τελετουργικό με ευχές και 

θυσίες σε κάποιον βοηθητικό χώρο του τεμένους. Το είδωλο βυθιζόταν από τον 

ιερέα σε έναν λάκκο επτά φορές. Στο τέλος της μέρας μεταφερόταν και πάλι το 

ύδωρ του εξαγνισμού στην στέγη. Η τελετή συνεχιζόταν την επομένη και την 

πέμπτη μέρα η θεότητα έπρεπε να εγκαταλείψει τον ιερό αυτό χώρο και να 

μεταφερθεί στον ναό της. Για το λόγο αυτό, αφού εκτεθούν οι απαραίτητες 

προσφορές, εκλιπαρούν οι συμμετέχοντες την θεότητα να εγκαταλείψει το 

παλιό της κατάλυμα για τον νέο ναό, στον οποίο και τελικά μεταφέρεται. Η 

μεταφορά γίνεται με το τελετουργικό τράβηγμα κόκκινου νήματος και με 

καθαρμούς, ευλογίες και θυσίες και μέσα από τις επτά οδούς και τα επτά 

μονοπάτια. Την επόμενη ημέρα πλένονται τελετουργικά οι τοίχοι του ναού με 

έλαιον και ύδωρ. Το σούρουπο ο θύτης με δυο εγχειρίδια που κατασκευάστηκαν 

μαζί με το είδωλο ανοίγει έναν λάκκο και σφάζει σε αυτόν ένα πρόβατο που 

προσφέρεται ως θυσία. Με το αίμα του ζώου χρίονται οι τοίχοι του ιερού, το 

είδωλο της θεάς και όλα τα αντικείμενα που συνοδεύουν το λατρευτικό είδωλο. 

Μετά την τελετουργική χρίση των ιερών σκευών και του οίκου το πρόβατο 

προσφέρεται ολοκαύτωμα. Από το κείμενο αυτό γίνεται γνωστό ότι για την 

τελετουργική καθαρότητα του ναού παίζει πρωταρχικό ρόλο το αίμα.  Αυτό 

συμβαίνει επίσης και κατά την ανέγερσή ενός ναού. Με το αίμα αλείφουν το 

ιερό, χρυσό είδωλο, τους τοίχους, καθώς και όλα τα λατρευτικά σκεύη του ναού, 

406 Το τελετουργικό αυτό εκδόθηκε το 2004 από τον J. MILLER: Studies in the Origins, 
Development and Interpretation of the Kizzuwatna Rituals, Wiesbaden, 2004, σελ. 259–311. πρβλ.  
B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 29-30. Πρβλ. C. BECKMAN: “Blood in 
Hettite Ritual”, στο JCS 63. (2011) σελ. 101 σημ. 59. 
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έτσι ώστε η θεότητα και ο ναός να είναι καθαρά και αμόλυντα407. Δεν υπάρχει 

ρητή αναφορά ότι το τελετουργικό κατανοείται σαν αναγέννηση του ιερού 

ειδώλου, ίσως όμως σύμφωνα με την B. COLLINS το βύθισμα του στον λάκκο και 

η χρήση του αίματος να είναι στοιχεία που υποδηλώνουν μια αναγέννηση408. 

Δυστυχώς, λείπει η δεύτερη πινακίδα για μια ολοκληρωμένη εικόνα της τελετής. 

 

Ι.3.4. Η σχέση της θεότητας με το λατρευτικό είδωλό της 

  Το ζήτημα της σχέσης μεταξύ της θεότητας και του ιερού, λατρευτικού 

ειδώλου της βρίσκει στα χετιτικά κείμενα δυο διαφορετικές εξηγήσεις. Στην 

πρώτη περίπτωση είδωλο και θεότητα ταυτίζονται, ενώ στην δεύτερη εξήγηση 

κυριαρχεί η ιδέα της διάκρισης μεταξύ του ιερού αγάλματος και της θεότητας 

που εν-κατοικεί σε αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η δεύτερη αυτή πεποίθηση 

βρίσκει ερείσματα και στην τέχνη. Την διάκριση αυτή παρουσιάζει το ανάγλυφο 

στο ρυτόν της συλλογής  Schimmel στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας 

Υόρκης (εικ. 110. 111. 112).  Πρόκειται για ένα ρυτόν με κεφάλι ζώου, κάτι αρκετά 

σύνηθες στον χώρο της Αρχαίας Ανατολής409. Πρόκειται για ένα ελάφι και η 

επιλογή του ζώου δεν είναι τυχαία, επειδή προφανώς ήταν αφιερωμένο στον θεό 

του κυνηγιού Κουρούντι-Ρουντί(γι)α. Αυτός είναι ο θεός που εικονίζεται στο 

ανάγλυφο του σκεύους όρθιος πάνω σε ένα αρσενικό ελάφι410. Είναι προφανές 

ότι το ρυτόν απεικονίζει μια λατρευτική σκηνή μπροστά στο σχετικά μικρό 

407 Βλ. C. BECKMAN: “Blood in Hettite Ritual”, στο JCS 63. (2011), σελ. 101. 
408 B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 31-33. Ο ερευνήτρια θεωρεί ότι τα 
λατρευτικά είδωλα των θεών προφανώς αξίωναν θεία καταγωγή, όπως και τα είδωλα 
της Μεσοποταμίας. Ενδιαφέρον είναι το επιχείρημα της ότι στον χετιτικό κόσμο ισχύει 
και η ιδέα ότι το ανάκτορο και το άγαλμα του Χετταίου μονάρχη έχουν θεία προέλευση. 
Δεν σώζονται όμως κείμενα που τεκμηριώνουν με σαφήνεια κάτι τέτοιο. 
409 Τέτοια αντικείμενα απεικονίζονται και στο ελεφαντόδοντο της Μεγιδδώ με τον 
καθισμένο βασιλέα σε χερουβικό θρόνο, αλλά και σε σφραγίδες. Βλ. E. PORADA: “A 
subject for Continuing Conversation”, στο J.V. Canby, E. Porada, B. S. Ridgway & T. Stech, 
Ancient Anatolia – Aspects of Change and Cultural Development, Wisconsin 1986, σελ. 84-92, 
κυρίως 85-87 εικ. 8.2 και 8.3.  
410 Στο μουσείο του Σίβας εκτείθεται μια στήλη με  ανάγλυφο το ίδιο θέμα, το θεό πάνω 
στο ελάφι. Βλ. H. EHRINGHAUS: Götter, Herrscher, Inschriften - Die Felsenreliefs der 
hethitischen Grossreichszeit in der Türkei, Mainz 2005, σελ. 80-83 εικ. 148.  
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άγαλμα αυτού του θεού πάνω στο ελάφι411. Τρεις άνδρες πλησιάζουν το 

λατρευτικό άγαλμα κρατώντας ιερά σκεύη προσφορών, ενώ ο πρώτος χέει το 

περιεχόμενο του αγγείου του μπροστά από το ζώο. Ο θεός απεικονίζεται όρθιος 

με ένα γεράκι στο ένα χέρι και ένα κυνηγετικό όπλο στο άλλο. Πίσω ακριβώς 

τοποθετείται ένα λατρευτικό αντικείμενο, πιθανόν ένα θυμιατήριο που 

διαχωρίζει το λατρευτικό άγαλμα από μια καθιστή,  υπερμεγέθη όμως θεότητα 

που κρατά το ίδιο πτηνό με τον Κουρούντι. Έχει όμως διαφορετική ενδυμασία και 

κρατά ένα κύπελλο δείχνοντας ότι δέχεται τις προσφορές των πιστών. Έχει γίνει 

μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ταυτότητα της καθιστής θεότητας412, δεν 

φαίνεται όμως άστοχη η ιδέα ότι πρόκειται για τον ίδιο τον θεό Κουρούντι που 

αποδέχεται την λατρεία των θνητών, εφικτή για εκείνους μέσω του λατρευτικού 

του ειδώλου.  

 Σε πολλά ανάγλυφα, στα οποία εμφανίζεται  μια λατρευτική σκηνή η 

θεότητα απεικονίζεται διπλά. Η διττότητα αυτή μπορεί να ερμηνευτεί ως 

απεικόνιση της θεότητας που δέχεται την λατρεία, αλλά και του λατρευτικού της 

ειδώλου, το οποίο λειτουργεί ως η ορατή παρουσία του θεού, ως το μέσο,  το 

οποίο καθιστά τη λατρεία δυνατή. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το  

ανάγλυφο από την Μαλάτυα (εικ. 113 )413 που παρουσιάζει τον βασιλιά να 

προσφέρει σπονδή μπρος από τον θεό της βροχής. Η θεότητα απεικονίζεται 

διπλά, στο κέντρο της παράστασης όρθιος ο θεός με το όπλο του στο τεταμένο 

δεξί χέρι του. Επίσης, εικονίζεται και για δεύτερη φορά με την ίδια τυπική 

στάσητου σώματος, αλλά πάνω στο άρμα του, το οποίο σέρνει το ιερό του ζώο, 

ένας ταύρος. Αν και οι δυο μορφές έχουν το ίδιο μέγεθος,  μόνο η πρώτη θα 

μπορούσε να κατανοηθεί ως λατρευτικό είδωλο και η δεύτερη ως η θεότητα που 

σπεύδει από τον ουρανό να αποδεχτεί την προσφορά στην λατρεία της. Στην 

411 Βλ. H. GÜTERBOCH: “Hittite kursa – Hanting Bag ” στο K. Hoffner: Perspectives on Hittite 
Civilization: Selected Writings of Hans Gustav Güterbock, Chicago 1997, σελ. (137-146) 142 εικ.16 
a & b.   B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 35 εικ. 2.9  
412  Αρκετοί είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν μια θηλυκή θεότητα, ίσως τη μητέρα του 
θεού του κυνηγιού. Βλ. B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 34-35 σημ. 82. 
413 Βλ. B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 19 εικ 2.3 & σελ. 34-35 σημ. 82. και O. 
GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 222 και 227 σχ. 17. 
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έρευνα αναφέρεται επίσης ότι απλά ο καλλιτέχνης συνδύασε τις εικονογραφικές 

παραδόσεις της Ανατολίας με εκείνες της Συρίας414.  

 

Ι.3.5. Το ιερό ζώο ως μέσο μεταφοράς και ως λατρευτικό είδωλο 

 Στα χετιτικά κείμενα  τα πλάσματα και τα ζώα που μεταφέρουν τους 

θεούς ονομάζονται «ζώα των θεών»415 και σε μερικές περιπτώσεις  τα ίδια τα ζώα 

αναπαριστούσαν την θεότητα. Όπως φαίνεται σε πολλά κείμενα ο θεός της 

βροχής αναπαρίσταται σαν ταύρος, αν και στα ανάγλυφα εικονίζεται συνήθως 

ανθρωπόμορφος πάνω στο άρμα του που σέρνουν ένας ή δυο ταύροι, γνωστοί με 

τα ονόματα Σέρρις και Χούρρις και αυτοί πατούν σε ανθρωπόμορφα όρη, όπως 

φαίνεται στο εντυπωσιακό ανάγλυφο ενός βράχου στο Ιμαμκουλού (εικ. 114)416. 

 Ένα κείμενο για την πόλη Karahna αναφέρει ότι τον θεό (ως το) 

«šiuniyatar», τον έφτιαξαν σαν ταύρο που στέκει στα τέσσερα πόδια, από ασήμι 

που κάλυψαν με χρυσό417. Σε άλλο κείμενο για τις πόλεις Mallita και Maraša  ο 

θεός της βροχής κατασκευάστηκε σαν ταύρος από ξύλο και επενδύθηκε με 

κασσίτερο418. Ο ίδιος θεός στην πόλη Mammananda είναι ένας ταύρος από 

σίδηρο, όπως και στην Canantija ο θεός είναι ένας ταύρος από σίδηρο δυο 

σπιθαμές μεγάλος, μόνο που οι οφθαλμοί του επενδύθηκαν με χρυσό419. 

  Τα αντιπροσωπευτικότερα αρχαιολογικά παραδείγματα της λατρείας 

του θεού της βροχής ως ταύρου είναι ένα ανάγλυφο από το Αλατσά Χουγιούκ 

(15ος αι. π.Χ.) (εικ. 115)420 και μια σκηνή ενός δοχείου από το Ιναντίκτεπέ (16ος αι. 

414 Βλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 222 και 227 σχ. 17. 
415 Η ιδέα αυτή προέρχεται από τη Μεσοποταμία με τις αρχαιότερες παραστάσεις να 
χρονολογούνται στην σουμεριακή εποχή, οι Χετταίοι την πήραν από τη Συρία που ήταν 
για αιώνες σταυροδρόμι πολιτισμών. Βλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 229. 
416 O. GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 144. 152-153. Το ανάγλυφο είναι ένα πλήρες 
παράδειγμα αυτής της απεικόνισης και βρίσκεται στο Ιμαμκουλού, κοντά στα Κόμανα 
της κεντρική Ανατολίας. βλ. H. EHRINGHAUS: Götter, Herrscher, Inschriften…ό. π. σελ.  70-
76 εικ. 132-139 
417 Βλ. H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte ... ό. σελ.  121. 
418 Βλ. H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte…ό. π. σελ. 121. 
419 Βλ. H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte…ό. π. σελ. 121. 
420  Το ανάγλυφο βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άγκυρας, ενώ στον 
αρχαιολογικό χώρο έχουν τοποθετηθεί αντίγραφα για όλους τους ορθοστάτες της πύλης. 
Βλ. H. EHRINGHAUS: Götter, Herrscher, Inschriften…ό. π. σελ. 6-11 εικ. 1. 2. 3. 6. & 8. Πρβλ. I. 
CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images and Symbols…ό.π. σελ. 37.  
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π.Χ.) (εικ. 336)421. Στην πρώτη παράσταση ο βασιλιάς ως ο «μέγας αρχιερέας» του 

κράτους των Χετταίων στέκει μπρος σε ένα περικαλλές θυσιαστήριο, πίσω από 

το οποίο βρίσκεται πάνω σε ένα βάθρο το ομοίωμα ενός ταύρου. Πίσω από το 

βασιλιά πλησιάζει η βασίλισσα και το ζεύγος συνοδεύουν υπηρέτες που οδηγούν 

ζώα προς το θυσιαστήριο, καθώς και μουσικοί422. Είναι ξεκάθαρο ότι το 

ανάγλυφο εικονίζει μια εορταστική θυσία από τον βασιλιά στην κύρια θεότητα 

του κράτους του, τον θεό της βροχής. Όλες οι μορφές της παράστασης είναι 

στραμμένες προς  το ομοίωμα του ταύρου πάνω στο βάθρο που δεν μπορεί να 

είναι τίποτα άλλο από το λατρευτικό είδωλο του θεού. Την θυσία μπρος στο 

ομοίωμα του ταύρου απεικονίζει και  η παράσταση από το Ιναντικτεπέ, την 

οποία συνοδεύουν μουσικοί με τα μουσικά τους όργανα (εικ. 336).  

 Ίσως τα ζωόμορφα λατρευτικά είδωλα προέρχονται από μια αρχαιότερη  

περίοδο της χετιτικής θρησκείας και  η εμφάνιση ανθρωπόμορφων ειδώλων στην 

Ανατολία να έλαβε χώρα αργότερα. Βέβαια από τους Χετταίους υιοθετήθηκαν  η 

σφηνοειδής γραφή και η γραμματειακή παράδοση των λαών της  Μεσοποταμίας, 

αλλά και ο ανθρωπομορφισμός της μυθολογίας τους. Σύμφωνα με την Β. 

COLLINS423 ο ανθρωπομορφισμός των λατρευτικών ειδώλων θα πρέπει να έγινε 

ακριβώς την ίδια περίοδο και πολύ πιθανό για τους ίδιους λόγους με τα 

παραπάνω πολιτιστικά αγαθά. Αυτό έλαβε χώρα προφανώς με τους ίδιους 

ενδιάμεσους, τους Χουρρίτες της βόρειας Συρίας. Στο κράτος των Χουρριτών-

Μιττάνι οφείλει το χετιτικό κράτος πάρα πολλά στον πολιτιστικό, τον 

γραμματειακό, αλλά και τον θρησκευτικό τομέα.    

 

Ι.3.6. Αντικείμενα ως λατρευτικά σύμβολα.  

 Έκπληξη προκαλεί στα κείμενα καταγραφής των ιερών αντικειμένων 

των ιερών (Kultinventare) η πληροφορία ότι το λατρευτικό είδωλο της θεότητας 

421 Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 103-104 εικ. 20. Η όλη 
παράσταση αποτελείται από ένα πλήθος σκηνών σε τέσσερα διαφορετικά πλαίσια. 
Πολλές από τις σκηνές έχουν στιγμιότυπα από τη θρησκευτική ζωή της εποχής. Για 
ολόκληρη την παράσταση βλ. T. STAUBLI:  Musik in biblischer Zeit (Bibel Orient Museum) 
Freiburg 2007, σελ. 66 εικ. 101.    
422 Βλ. H. EHRINGHAUS: Götter, Herrscher, Inschriften…ό. π. σελ. 6-8 εικ. 3. 4. & 5. 
423 Βλ. B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 40 
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«šiuniyatar» μπορεί να είναι σε κάποιο ιερό ένα αντικείμενο διαφορετικής αρχικά 

χρήσης. Στα κείμενα χρησιμοποιείται  ακριβώς η ίδια λέξη, όπως για τα 

ανθρωπόμορφα είδωλα των θεών424. Είναι π.χ. γραμμένο ότι “DINGIR-LIM-tar 

BIBRU CUD”, δηλ. ότι «το λατρευτικό είδωλο είναι ένας BIBRU-ταύρος» και 

σημαίνει ότι το «šiuniyatar δεν είναι ακριβώς το άγαλμα ενός ταύρου, αλλά ένα 

ρυτόν με τη μορφή ενός ταύρου425. Συνήθως ένα ρυτόν σε σχήμα ταύρου ανήκει 

στον θεό της βροχής, ένα ρυτόν με την μορφή ελαφιού ανήκει στον θεό 

Κουρούντι, όπως εκείνο από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (εικ. 

110). Στο Museum of Fine Arts της Βοστώνης βρίσκεται ένα ασημένιο  ρυτόν στο 

σχήμα μιας ανθρώπινης γροθιάς  που σύμφωνα με τα κείμενα τέτοιο ήταν το 

λατρευτικό σύμβολο του θεού του πολέμου Ζαμπάμπα στο ιερό της Ταραμμέκα 

(εικ. 116)426. Τα σκεύη αυτού του τύπου είχαν συνήθως κάποιον ρόλο στα 

τελετουργικά κυρίως ως δοχεία για προσφορές που ήταν κατάλληλες για χοές, 

όπως έλαιον, οίνος, ύδωρ, μέλι  κ.α. (εικ. 117)427. 

  Δεν είναι σαφές αν το πολύτιμο υλικό ή το σχήμα του ιερού ζώου 

συνετέλεσε στην θεώρησή αυτών των σκευών ως λατρευτικών συμβόλων των 

θεών. Στα κείμενα που αναφέρονται στα λατρευτικά αντικείμενα των ιερών 

γίνεται λόγος και για λατρευτικά σύμβολα από μέταλλο, όπως ένας ηλιακός 

δίσκος, μια ημισέληνος ή ένα άστρο428. Στο ίδιο ιερό του θεού Ζαμπάμπα429 ως 

ιερά αντικείμενα αναφέρονται: Δυο μεγάλες ασπίδες, ένα δόρυ, τρία εγχειρίδια, 

ένα ακόντιο, ένα χάλκινο ρόπαλο και ένας πέλεκυς. Μια λογική μετάφραση θα 

ήταν λατρευτικό αντικείμενο ή λατρευτικό σκεύος (Kultobjekt), αλλά στα κείμενα 

υπάρχει σαφής αναφορά ότι πράγματι λειτουργούσαν σαν αντικείμενα λατρείας 

της οικείας θεότητας. Ακόμα και ο δερμάτινος κυνηγετικός σάκος των θεών που 

424 Βλ. H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte” στο K. HOFFNER (εκδ.): 
Perspectives on Hittite Civilization: Selected Writings of Hans Gustav Güterbock, Chicago 1997, 
σελ. 115-116. Πρβλ. B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 22. 
425 H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte…ό. π. σελ. 116. 
426 Βλ. B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 25-26 εικ. 2.6. 
427 Σώθηκε ένα τμήμα ενός χάλκινου σκεύους από την Χαττούσα που εικονίζει έναν 
άνδρα να κρατά ένα τέτοιο δοχείο. Βλ. E. PORADA: “A subject for Continuing 
Conversation... ό. π. σελ. 86-87 εικ. 8-4. 
428 Παραδείγματα στα χετιτικά κείμενα βλ. H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder 
und Kultobjekte…ό. π. σελ. 124-125. 
429 H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte…ό. π. σελ. 116. 123 
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σχετίζονται με το κυνήγι, όπως ο Κουρούντι-Ρουντί(γι)α, γνωστός ως kursa,430 

φαίνεται ότι έχει ιερό χαρακτήρα και συμβολίζει την θεότητα (εικ. 111. 112.)431. 

 Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του ρόλου των ιερών αντικειμένων 

στην λατρεία των θεών είναι η παράσταση του φερόμενου ως θεού του 

εγχειριδίου (εικ. 118)432, όπως αποτυπώνεται στο ιερό των βράχων της 

Γιατζιλικάγια. Το ανθρωπόμορφο κεφάλι του θεού με την κωνική κερασφόρο 

τιάρα προβάλλει από ένα ξίφος, τη λαβή του οποίου διαμορφώνουν τέσσερα 

λιοντάρια. Κάποια κείμενα που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα αποκάλυψαν ότι μια 

ομάδα θεοτήτων του Κάτω Κόσμου εικονίζονταν σαν ξίφη. Το ιδεόγραμμα δίπλα 

από τον θεό χρησιμοποιείται για τον μεσοποταμιακό Νεργκάλ, τον θεό του 

Κάτω Κόσμου. Πολύ πιθανόν και μόνο το ξίφος ήταν αρκετό για να αποδοθεί η 

θεότητα, όπως προφανώς συμβαίνει με τα τρία εγχειρίδια στο ανάγλυφο 

κύπελλο από το Χασανλού (εικ. 119)433. Στο ιερό αντικείμενο προστίθεται το 

ανθρωπόμορφο κεφάλι της θεότητας και σχηματίζεται μια μικτή μορφή 

απεικόνισης της θεότητας προφανώς για να τονιστεί ο ιερός χαρακτήρας και ο 

ρόλος ενός πραγματικού εγχειριδίου ως συμβόλου που δέχεται  λατρεία. Και 

άλλοι θεοί, ακόλουθοι του θεού της βροχής, αποδίδονταν ως ρόπαλα ή άλλα 

όπλα434. Οι Σκύθες αναφέρεται από τον Ηρόδοτο ότι λάτρευαν το ξίφος του θεού 

Άρη, τον ακινάκην (εικ. 256).  

 Πρέπει να τονιστεί ότι τα νέα λατρευτικά σύμβολα δεν εκτόπιζαν από τη 

λατρεία τα παλαιότερα ανθρωπόμορφα λατρευτικά είδωλα ή άλλα σύμβολα. 

Όπως αναφέρεται σε μια γιορτή στην Ταχρούβα η βασίλισσα θυσίασε στην 

430 Στο ρυτόν της συλλογής Schimmel εκτός από το είδωλο και την ίδια την θεότητα 
εικονίζεται κρεμασμένη στο δέντρο και ένα ιερό αντικείμενο, η kursa του θεού που 
προφανώς λειτουργεί σαν σύμβολό του. Βλ. Βλ. H. GÜTERBOCH: “Hittite kursa – Hanting 
Bag ”…ό.π. σελ. 137-146 και B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 35.   
431 Στα κείμενα η kursa  γράφεται με το διακριτικό "θεός", ο ναός της θεότητας 
ονομάζεται «οίκος της kursa» και η μεταφορά της είναι κάτι που γίνεται με λιτανεία και 
συνοδεία μουσικής.  Βλ. H. GÜTERBOCH: “Hittite kursa – Hanting Bag ” στο K. Hoffner: 
Perspectives on Hittite Civilization: Selected Writings of Hans Gustav Güterbock, Chicago 1997, 
σελ. 140. 
432 Βλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 212-214 σχ. 14 και W. WARD: The Seal 
Cylinders of Western Asia, Washington 1910, σελ. 
433 Βλ. I. WINTER: „The Hasanlu Gold Bowl: Thirty Years later“, στο Expedition Vol. 31 (1989), 
σελ. 87-106 ιδ.  εικ. 6 και 14 (ιδ. σελ 95). 
434 Βλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 157.  
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ηλιακή θεά της Αρίννα σε τρία διαφορετικά αγάλματα της θεάς και πέντε 

ηλιακούς δίσκους που είχαν αφιερωθεί στην θεά  από τις προκατόχους της435. Ο 

ηλιακός δίσκος με φτερά η χωρίς αυτά είναι το κυρίαρχο σύμβολο στην χεττιτο-

χουρριτική θρησκευτική τέχνη, καθώς και η ημισέληνος συνήθως σε συνδυασμό 

με την πανσέληνο. Ένας μεγάλος αριθμός σφραγίδων εμφανίζει τα παραπάνω 

σύμβολα πάνω σε έναν στύλο να πλαισιώνεται από πιστούς ή διάφορα μυθικά 

πλάσματα (εικ. 120. 121. )436, ενώ οι βασιλικές σφραγίδες έχουν σχεδόν πάντοτε 

τον φτερωτό ηλιακό δίσκο που λειτουργεί και ως ιδεόγραμμα (εικ. 122. 123.)437. 

Δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο κείμενο που να βεβαιώνει ότι τα σύμβολα αυτά 

παραδίδονταν στην λατρεία με κάποια τελετή ζωοποίησης, όπως στην 

Μεσοποταμία, αν και μια τέτοια τελετουργική καθιέρωση δεν φαίνεται και τόσο 

απίθανη.  

 

Ι.3.7. Οι ιεροί, λατρευτικοί λίθοι χουβάσι (HUWASI)    

 Από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα λατρευτικά αντικείμενα των 

Χετταίων ήταν οι  λίθοι χουβάσι (huwaši)438. Πρόκειται κατά κυριο λόγο για 

λίθινες στήλες, οι οποίες λειτουργούσαν στην λατρεία, όπως ακριβώς τα 

435 Βλ.  B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 28. 
436 Βλ. W. WARD: The Seal Cylinders of Western Asia, Washington 1910, σελ. 304 εικ. 946 & 949 
και σελ. 286 εικ. 868 (σφραγίδα του Μουσείο στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια). 
437 Ο φτερωτός ηλιακός δίσκος βρίσκεται πάντα στα ονόματα των Χετταίων βασιλέων και 
σημαίνει «μεγαλειότητα».  Βλ . την επιγραφή  στο ιερό της Γιατζιλικάγια με το όνομα του 
Τουνταλίγια Δ΄ στο H. EHRINGHAUS: Götter, Herrscher, Inschriften …ό. π. σελ. 28-29 εικ. 45, 
του Τουνταλίγια Γ΄ σελ. 30 εικ. 47, σελ. 40 εικ. 65-66 & σελ. 50 εικ. 92, του Σουπιλιουλούμα 
σελ. 33 εικ. 52. Για τις σφραγίδες του Σουπιλουλιούμα, του Ούρι-τεσσούβ, του 
Τουνταλίγια και του Χαττούσιλι. βλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι…ό. π. σελ. 225 σχ. 16. 3-6 
(Σ3 & Τ5). 
438 M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi: Die Ausstrahlung eines syrischen Phänomens nach 
Kleinasien und Israel “ στο B. Janowski, K. Koch, G. Wilhelm: Religionsgeschichtliche 
Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament, (OBO 129) Freiburg 1993, 
σελ. 91-95. Πρβλ. B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 26. Ο M. HUTTER θεωρεί 
ότι το έθιμο, αλλά και η ονομασία προέρχονται από την Συρία και συγκεκριμένα τους 
λίθους Sikanum. Η θεωρία αυτή στηρίζεται στο ταυτόσημο με τους λίθους χουβάσι 
ιδεόγραμμα ZI.KIN που μπορεί να ετυμολογηθεί από το σημιτικό SIKANum, όπως αυτό 
εμφανίζεται στο Μάρι, το Εμάρ και την Ουγκαρίτ (T. METTINGER: No Graven Image…ό. 
π. σελ. 129-130). Αντίθετα την γηγενή προέλευση των ιερών λίθων χουβάσι βασισμένη σε 
ευρήματα ήδη από την Νεολιθική Εποχή, όπως το Νεβαλί Τσόρι τονίζει η B. COLLINS 
(“A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 36-38). Για τις στήλες της Νεολιθικής Εποχής στο 
Νεβαλί Τσόρι βλ. H. HAYPTMANN: „Nevali Çori“ στο BADISCHES LANDESMUSEUM 
KARLSRUHE (εκδ.): Die älteste Monumente der Menschheit,  Karlsruhe 2007, σελ. 86-93.  
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λατρευτικά αγάλματα. Δηλαδή, πλένονταν τελετουργικά, χρίονταν  με έλαιον 

και προσφέρονταν σε αυτές άρτος και διάφορες χοές (ζύθος, κρασί κ.α.). 

Λειτουργούσαν σαφώς σαν μια μορφή απόδοσης της θεότητας που έπρεπε να 

τιμηθεί με θυσία439. Δεν βρίσκονταν μόνο μέσα σε ναούς, αλλά κυρίως στο 

ύπαιθρο, συνήθως σε κάποιο άλσος, κοντά σε μια πηγή ή στην κορυφή κάποιου 

όρους440. Στην περιοχή Karahna αναφέρεται ότι λατρεύονταν 26 θεότητες, από τις 

οποίες μόνο οι 9 είχαν κάποιον ναό. Η  λατρεία των υπολοίπων λάμβανε χώρα 

στις huwasi στήλες τους, επειδή κάθε λίθινη στήλη ανήκει σε μια μόνο θεότητα441.  

 Οι  λίθινες αυτές στήλες  μπορούσαν στην πιο πλατειά επιφάνειά τους να 

έχουν κάποιο ανάγλυφο ή κάποια επιγραφή συνήθως στην λουβική ιερογλυφική 

γραφή, όπου ονομάζονται waniza442. Αν το ανάγλυφο ή η γραφή ήταν η ειδοποιός 

διαφορά που έδινε την ιερότητα αυτή στις στήλες θα πρέπει να ήταν ένα 

ερώτημα που σίγουρα δεν απασχολούσε τους Χετταίους, όπως τονίζει ο H. 

GÜTERBOCH443. Υπήρχαν επίσης και μικρότερες στήλες λίγων εκατοστών που 

τοποθετούνταν πάνω σε θυσιαστήρια444. Στην Χαττούσα έχει βρεθεί ένα λίθινο 

439 M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 93-95. Και T. BRYCE: Life and Society in 
the Hittite World, Oxford 2002 , σελ. 156. 
440 H. RINGGREN: Die Religionen …ό. π. σελ. 190. Πρβλ. B. COLLINS: “A Statue for the 
Deity…ό. π. σελ. 26.  
441 Πρβλ. T. METTINGER: No Graven…ό. π. σελ. 129 και B. COLLINS: “A Statue for the 
Deity…ό. π. σελ. 27. Η έλλειψη ανθρωπόμορφων ή ζωόμορφων αγαλμάτων για τις 
θεότητες αυτές αποδυναμώνει το επιχείρημα του H. GÜTERBOCH (“Hethitische 
Götterbilder und Kultobjekte…ό. π. σελ. 123) ότι, αφού τα ανθρωπόμορφα είδωλα 
μεταφέρονται τελετουργικά στην στήλη, σημαίνει ότι οι στήλες δεν πρέπει να 
κατανοηθούν σαν την θεότητα. Δηλαδή, οι στήλες δεν αντιπροσωπεύουν τις θεότητες, 
αλλά μόνο τα είδωλα. Αντίθετα, ο  M. HUTTER („Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 101-
102) όχι μόνο αναγνωρίζει ότι οι στήλες αντιμετωπίζονται σαν απεικονίσεις των θεών, 
αλλά τονίζει ότι οι στήλες είναι λατρευτικά ισάξιες με τα ανθρωπόμορφα ή ζωόμορφα 
είδωλα. 
442 Σε κάποιο κείμενο περιγράφεται η στήλη του θεού της βροχής στην πόλη Wattarwa. Το 
ανάγλυφο της αναφέρεται ότι έχει επένδυση από κασσίτερο (προφανώς ο θώρακας του 
θεού), ενώ το αντικείμενο στο αριστερό χέρι του θεού, ίσως ένα όπλο, είναι από χαλκό. 
βλ.  H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte…ό. π. σελ. 124. Πρβλ. M. 
HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 92-93. Πρβλ. B. COLLINS: “A Statue for the 
Deity…ό. π. σελ. 26. 
443 H. GÜTERBOCH: “Hethitische Götterbilder und Kultobjekte…ό. π. σελ. 124. Ακριβώς την 
ίδια εξήγηση ενστερνίζεται και ο B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 27. 
444 βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 92-93. Οι μικροί αυτοί ιεροί λίθοι θα 
μπορούσαν να συγκριθούν με εκείνους που η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 
στην αρχαία Ταανάχ (εικ. 520) βλ. το σχετικό κεφ. για τα ματσεβώθ. 
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βάθρο που βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Κωνσταντινούπολης. Το βάθρο αυτό εμφανίζει μια οπή στο πάνω μέρος του για 

την σταθεροποίηση κάποιου αντικειμένου ίσως αγάλματος, ίσως συμβόλου, ίσως 

ακόμη και ιερού, λατρευτικού λίθου χουβάσι (εικ. 124)445. Σε μια πλευρά του 

λίθινου αυτού θρανίου σώζεται ανάγλυφη μια σκηνή που παρουσιάζει έναν 

βασιλιά σε λατρευτική στάση μπροστά από ένα βάθρο ή βωμό, παρόμοιο με το 

εύρημα. Πάνω στο βάθρο του αναγλύφου δεν βρίσκεται κάποιο ανθρωπόμορφο 

ή ζωόμορφο είδωλο, αλλά ένα ή δυο αντικείμενα που μοιάζουν με μικρούς 

στύλους. Όπως τονίζεται στην έρευνα δεν είναι απίθανο ότι πρόκειται για μια ή 

δυο λίθινες στήλες χουβάσι και προφανώς αυτό το λίθινο θρανίο χρησίμευε για 

την στερέωση και την έκθεση αυτών των λατρευτικών, λίθινων αντικειμένων, 

όπως φανερώνει το ανάγλυφο. Σε κάθε περίπτωση το εύρημα έχει τεράστια 

σημασία για την έκθεση των ιερών, λατρευτικών αντικειμένων των θεών, όπως 

οι μεσοποταμιακοί θρόνοι-βάθρα για την σταθεροποίηση και την έκθεση των 

συμβόλων των θεών που ονομάζονται στις ασσυριακές πηγές nēmedu και στις 

βαβυλωνιακές šubtu.      

 Ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ιερού λίθου χουβάσι που 

αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη είναι η στήλη στο Karahöyök. Η στήλη 

φέρει μια επιγραφή στην λουβική ιερογλυφική γραφή και είναι αφιερωμένη από 

κάποιον Arma-nani  στον θεό της βροχής. Μπροστά από την στήλη υπάρχει μια 

λίθινη λεκάνη για τις προσφορές (εικ. 125)446. Από τις επιγραφές γίνεται σαφές 

ότι η ίδρυση σημαίνει και αφιέρωσή σε συγκεκριμένη θεότητα447. Μάλιστα στο 

445 Βλ. J. G. MACQUEEN: The Hittites and their Contemporaries in Asia Minor, Southampton 
1975, σελ. 126. 196-197εικ. 39, & O. GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 21  και 157 εικ. 
1α). 
446 Η στήλη χρονολογείται ανάμεσα στα 1380-1200. Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und 
Baityloi…ό. π. σελ. 96-97.  Πρβλ. B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 26-27. Εικ. 
2.8. 
447  Την σχέση θεότητας και στήλης φανερώνουν οι επιγραφές πάνω σε αυτές. Μια στήλη 
από την Απάμεια γράφει ότι αφιερώθηκε από τον βασιλιά της Hamat στην θεά 
Pahalati/Ba’alat. Μια άλλη στήλη από την περιοχή Darende  αφιερώθηκε στην θεά Hebat. 
Η λεγόμενη στήλη της Βαβυλώνας που προέρχεται από το Χαλέπι ήταν αφιερωμένη 
στον θεό της βροχής του Χαλεπίου. (Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 
96-99). Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι παραπάνω θεότητες παρουσιάζουν πλούσια 
εικονογραφική παράδοση. Αυτό όμως δεν υποχρεώνει τους πιστούς να αφιερώνουν σε 
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τέλος κάποιων επιγραφών παρατίθεται συγκεκριμένη κατάρα για οποιονδήποτε 

βλάψει την στήλη, πράγμα που δείχνει ότι, επειδή ακριβώς οι λίθινες στήλες 

καθιδρύθηκαν για τους θεούς, οι ίδιοι οι θεοί είναι υπεύθυνοι να τιμωρήσουν τον 

ασεβή που τις βεβήλωσε448.   

 Ένα χετιτικό κείμενο αναφέρει ότι στο ιερό του όρους Malimaliya από τα 

αρχαία χρόνια δεν υπήρχε κάποιο είδωλο για την λατρεία της οικείας θεότητας 

παρά μόνο μια λίθινη χουβάσι449. Ο βασιλιάς Τουνταλίγια Δ΄ (1239-1209 π.Χ.) 

είναι εκείνος που φρόντισε να κατασκευαστεί το αγαλματίδιο ενός άνδρα από 

σίδηρο και ένθετους οφθαλμούς από χρυσό, ο οποίος στέκει πάνω σε έναν 

σιδερένιο λέοντα και το αφιέρωσε στο ιερό. Ο θεός του όρους αυτού, ο Kukumuša 

λατρευόταν μέχρι τότε σε μια στήλη χουβάσι, ενώ σε άλλη περιοχή, την 

Tuhniwara ο ίδιος θεός λατρευόταν σε ένα ανάγλυφο πάνω σε έναν βράχο. Το 

κείμενο παρουσιάζει ένα αρχαιότερο και ένα νεώτερο στάδιο στην λατρεία. Το 

ίδιο συνέβη στον θεό της βροχής της Aššaradda, όπου αν και υπήρχε μια στήλη, ο 

βασιλιάς  έδωσε εντολή να κατασκευαστεί ένας ταύρος από σίδηρο.  

 Τα ανθρωπόμορφα και τα ζωόμορφα είδωλα των χετιτικών θεοτήτων 

φαίνεται ότι γνωρίζουν μεγάλη διάδοση στην λατρεία, όταν οι βασιλείς με 

κρατικές χορηγίες υποστηρίζουν την κατασκευή τους από πολύτιμα υλικά και τα 

παραδίδουν στην λατρευτική ζωή χωρίς να εξαφανίζουν εντελώς τους 

πανάρχαιους λατρευτικούς λίθους χουβάσι στα ιερά των επαρχιών450. Σε πολλά 

κείμενα αναφέρεται ότι οι θεοί είχαν παλαιότερα λίθινες στήλες ή άλλο 

σύμβολο ως λατρευτικό αντικείμενο (συχνά στις πηγές ως wakšur) και ότι από 

την μεταρρύθμιση του Τουνταλίγια Δ΄ απέκτησαν ένα ανθρωπόμορφο ή 

αυτές κάποια ανθρωπόμορφα είδωλα, αλλά μπορούν να επιλέξουν και τους λίθους 
χουβάσι.   
448 Η κατάρα σώζεται στην στήλη της Βαβυλώνας Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und 
Baityloi…ό. π. σελ. 97. 
449  Πρόκειται για το KUB VII 24 Vs. 1-5.  Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. 
σελ. 93. 
450 H. RINGGREN: Die Religionen …ό. π. σελ. 190, & B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. 
π. σελ.  41. Το ζήτημα της αρχαιότερης λατρευτικής μορφής στον χετιτικό πολιτισμό 
φαίνεται ότι βρίσκει στην έρευνα λύση αντίστοιχη με εκείνη του Wickelmann για το ίδιο 
ερώτημα στην αρχαία Ελλάδα. Οι λίθοι χουβάσι ερμηνεύονται ως οι αρχαιότερες μορφές 
λατρείας, ενώ ο ανθρωπομορφισμός των λατρευτικών ειδώλων ως ένας νεωτερισμός, μια 
ιδέα που εμφανίζεται ήδη σε αρχαίους συγγραφείς. Το ενδιαφέρον είναι ότι στις πηγές οι 
μορφές αυτές συνυπάρχουν στις τελετουργίες. 
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ζωόμορφο είδωλο ή ακόμα πιο απλά ένα σύμβολο. Η ιδέα αυτή δεν θα πρέπει να 

κατανοηθεί εξελικτικά451, αλλά ως συνύπαρξη πολλών διαφορετικών 

λατρευτικών μορφών452. Υπάρχει βέβαια μια τάση αντικατάστασης των αρχαίων 

λίθινων στηλών, όχι όμως απαραίτητα από ανθρωπόμορφα ή ζωόμορφα είδωλα, 

αλλά και απλά σύμβολα453.   

 Μια πολύ πιθανή αιτία αυτής της εξέλιξης πέρα από τον πολιτικό 

χαρακτήρα της βασιλικής χορηγίας στα ιερά των επαρχιών φαίνεται ότι ήταν  η 

ευελιξία  και η δυνατότητα μετακίνησης του λατρευτικού ειδώλου ή συμβόλου, 

ενώ αντίθετα η λατρευτική στήλη παρέμενε συνήθως αμετακίνητη. Οι στήλες 

είχαν διπλό ή τριπλό ρόλο, εκείνον του ναού, του ειδώλου, αλλά και του 

θυσιαστηρίου με εξαίρεση τις μικρές, φορητές χουβάσι)454. Για παράδειγμα στην 

περιγραφή μιας τοπικής γιορτής του φθινοπώρου ο ιερέας μεταφέρει το μικρό, 

φορητό είδωλο της θεότητας στον λίθο huwasi και τον χρίει με έλαιον455. 

Τοποθετεί το άγαλμα στην βάση της στήλης και θυσιάζει δυο πρόβατα στην 

στήλη για να συνεχιστεί η γιορτή με τελετουργικό συμπόσιο. Στο τέλος ο θεός 

451 Οποιαδήποτε εξελικτική προσέγγιση είναι προβληματική επειδή στην Μικρά Ασία 
υπάρχει από την Νεολιθική Εποχή πλούσια εικονογραφική παράδοση βλ. B. COLLINS: 
“A Statue for the Deity…ό. π. 36-42. Για την πλούσια εικονογραφία της Μικράς Ασίας από 
τη Νεολιθική εποχή βλ. S. HANSEN: „Kleinkunst und Grossplastik. Menschendarstellungen 
von Vorderasien-Anatolien bis in den Donauraum “ στο βιβλίο έκδοσης του BADISCES 
LANDES MUSEUM: Die älteste Monumente der Menschheit, Karlsruhe  2007, σελ. 192-206. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια καθιστή μητέρα-θεά που πλαισιώνεται από δυο 
αιλουροειδή σαν θρόνος από το Catal Höyük. Χρονολογείται  περίπου στο 6.300 π. Χ.  εικ. 
σελ. 199 (εικ. 613). 
452 Αν και η αντικατάσταση ενός λατρευτικού αντικειμένου από μια λίθινη στήλη χουβάσι 
δεν  μαρτυρείται πουθενά είναι γνωστή στην έρευνα η περίπτωση της αντικατάστασης 
μιας λίθινης χουβάσι από μια ασημένια στήλη χουβάσι. Ίσως το παράδειγμα αυτό να 
φανερώνει μια αλλαγή στην νοοτροπία όχι προς τον ανθρωπομορφισμό, αλλά μια 
αλλαγή που δίνει την μεγαλύτερη βαρύτητα στο πολύτιμο υλικό των λατρευτικών 
αντικειμένων, είτε είναι αγάλματα, είτε είναι σύμβολα. Βλ. B. COLLINS: “A Statue for the 
Deity…ό. π. 41-42. 
453 Μπορεί να γίνει λόγος μόνο για την συνύπαρξη λατρευτικών αντικειμένων χωρίς τον 
εκτοπισμό ή την καταστροφή παλαιοτέρων συμβολικών μορφών λατρείας. 
Εικονοκλασμός στο βασίλειο των Χετταίων συναντάται μόνο στα πλαίσια εχθροπραξιών 
ως πολιτική πράξη κατά του αντιπάλου. Για το φαινόμενο βλ. P. GOEDEGEBUURE: 
“Hittite Iconoclasm: Disconnecting the Icon, Disempowering the Referent ”, στο N. May 
(Edit.) Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East”, Chicago 2012, σελ. 407-452. 
454 Βλ. B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 28  σημ. 54.  
455 Για το τελετουργικό βλ. H. RINGGREN: Die Religionen …ό. π. σελ. 191. Σε άλλη τελετή 
το είδωλο μεταφέρεται με άρμα βλ. στο ίδιο σελ. 192-193. 
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(ως αγαλματίδιο) μεταφέρεται από τον ιερέα στον ναό. Όπως φαίνεται από την 

γιορτή η αρχαίοι λίθοι δεν έχουν χάσει την πνευματική τους ισχύ και συνεχίζουν 

να δέχονται τις θυσίες, παράλληλα ή ακόμα και μαζί με τα ανθρωπόμορφα ή 

ζωόμορφα είδωλα. Επιπλέον, η λατρεία γίνεται πιο πλούσια με τις λιτανείες των 

φορητών αγαλμάτων, αλλά και την δημιουργία ναών μακριά από τις σταθερές, 

λίθινες στήλες που θα περιόριζαν το τελετουργικό γύρω τους456.   

  Μια επιπλέον λειτουργία των λίθων huwasi ήταν και ο ρόλος τους σαν 

δείκτες συνόρων. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση καλείται η θεότητα ως 

μάρτυρας να υπερασπιστεί την καταπάτηση των συνόρων, όπως και την 

καταπάτηση μιας συμφωνίας457. Ο ιερός χαρακτήρας παραμένει, αφού και πάλι 

οι στήλες είναι αφιερωμένες σε συγκεκριμένες θεότητες. Επίσης, κάποιες λίθινες 

στήλες ίσως από μεσοποταμιακή επίδραση λειτουργούσαν σαν μνημεία για την 

ανάμνηση κάποιου σπουδαίου γεγονότος458. 

 Η εγκαθίδρυση ιερών στηλών από βασιλείς και αξιωματούχους, όπως 

δείχνουν χετιτικά κείμενα από την Χαττούσα, πραγματοποιείται κατόπιν 

αποκαλύψεως της θεότητας σε όνειρο459.  Στο τελετουργικό ο πιστός προσδοκεί 

να του αποκαλυφθεί η θεότητα σε όνειρο. Αφού αυτό γίνει, έρχεται στον ιερό 

τόπο για την λατρεία και ανάλογα με ότι ευχαριστεί την θεότητα, της αφιερώνει 

ένα ιερό αντικείμενο. Αν επιθυμεί έναν πίθο τότε ο πιστός αφιερώνει κάτι τέτοιο, 

πιθανόν κάποιο λειτουργικό σκεύος, ίσως ένα ρυτόν. Αν όχι, τότε μια hu-u-wa-ši 

στήλη ή ακόμα κατασκευάζεται για την θεότητα ένα άγαλμα. Πολύ ενδιαφέρον 

είναι ότι με αυτή την «κατ΄όναρ» αποκάλυψη η θεότητα καθιστά τον πιστό 

εκκλεκτό και αγαπημένο της και ο πιστός αναγνωρίζει τον θεό ή την θεά ως 

προσωπική του θεότητα και θέτει τον εαυτό του υπό την προστασία της460. 

456 Όπως σημειώνει η B. COLLINS (“A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 29) με την χρήση 
ανθρωπόμορφων αγαλμάτων επήλθε ένας ανθρωπομορφισμός της λατρείας, όπως η 
ένδυση και η προσφορά τροφής στο άγαλμα, κάτι που δεν είναι απαραίτητο με πιο απλά 
συμβολικά αντικείμενα, όπως οι λίθινες στήλες χουβάσι. 
457 Στις χετιτικές επιγραφές της λουβικής ιερογλυφικής χρησιμοποιείται ο όρος waniza. 
βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 93. 97-99. 
458 βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 99. 
459  Πρόκειται για το κείμενο KUB VII 5.,  για ένα τελετουργικό στη θεά Uliliyašši. βλ. M. 
HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 102-103. 
460 Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία με τη διήγηση του ονείρου και της στήλης του Ιακώβ 
στην Βαιθήλ. Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 102-103.  
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 Πέρα από τους λίθους χουβάσι που είχαν σαφή λατρευτική χρήση στις 

πηγές αναφέρεται και ένα αντικείμενο από ξύλο που ονομάζεται istananas461. Στα 

χετιτικά κείμενα το istananas φαίνεται ότι ταυτίζεται με το ασσυριακό aširtu462. 

Φαίνεται ότι πρόκειται για κάποιο ξύλινο βάθρο ή κάποιο είδος βωμού για την 

έκθεση των λατρευτικών αντικειμένων των θεών, συμβόλων ή αγαλμάτων. 

 

Ι.3.8. Συμπεράσματα 

 Η χετιτική θρησκεία παρουσιάζει μια ποικιλία λατρευτικών μορφών και 

αντικειμένων που περιλαμβάνει ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα αγάλματα, όπως 

είδωλα ταύρων για τον θεό της βροχής, ιερά σύμβολα, ιερά σκεύη ως λατρευτικά 

αντικείμενα όπως τα ρυτά για της χοές των θεών, αλλά και λίθινες στήλες που 

ονομάζονται χουβάσι. Οι λίθινες στήλες χουβάσι θα μπορούσαν να είναι είτε 

απλοί λίθοι, είτε επεξεργασμένοι και ενεπίγραφοι. Επίσης μπορούν να 

φιλοξενούν μια ανάγλυφη  απεικόνιση της θεότητας, στην οποία αφιερώθηκαν. 

Μικρότερα αγαλματίδια μπορούσαν επίσης να λειτουργούν σαν αφιερώματα.  

 Όλες οι παραπάνω μορφές φαίνεται ότι συνυπάρχουν όπως και στην 

Μεσοποταμία χωρίς να εκτοπίζεται κάποιο λατρευτικό αντικείμενο από το χώρο 

της λατρείας με αποτέλεσμα να τιμούνται σε ένα χετιτικό ιερό περισσότερα από 

ένα σύμβολα της οικεία θεότητας. Επίσης γνωστό είναι ότι τα λατρευτικά είδωλα 

για να γίνουν δεκτά στην λατρεία δέχονταν ένα τελετουργικό καθιέρωσης. Τους 

αρχαίους, ιερούς λίθους χουβάσι τους αφιέρωναν στους θεούς και μετά από 

ενύπνια αποκάλυψη της θεότητας. Οι λίθινες αυτές στήλες πλένονταν 

τελετουργικά και χρίονταν με έλαιον, όπως ο λίθος της Βαιθήλ από τον 

πατριάρχη Ιακώβ μετά το όνειρο του. Το αίμα του θυσιασμένου ζώου έπαιζε 

σημαντικό ρόλο στην καθαρότητα του ιερού χώρου, αλλά και του λατρευτικού 

ειδώλου και θυμίζει αρκετά το βιβλικό τυπικό της ημέρας του εξιλασμού.  

461 O. GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 157. 
462 Το ασσυριακό aširtu προσδιορίζει συνήθως το ιερό σημείο ενός ναού, στο οποίο 
βρίσκεται το λατρευτικό είδωλο ή το λατρευτικό σύμβολο, καθώς και τον ιδιαίτερο χώρο 
σε μια οικεία που χρησιμεύει για την ιδιωτική λατρεία. Χαρακτηρίζει όμως και τα 
λατρευτικά βάθρα ή τους βωμούς σε κάποια κείμενα που είναι φτιαγμένοι από ξύλο 
κέδρου. Πάνω σε αυτούς  τοποθετούνταν τα λατρευτικά αντικείμενα των θεών, σύμβολα 
ή αγάλματα. Βλ. το λήμμα «aširtu» στο CAD Vol. 1 P. II., Chicago 1968, σελ. 436-439.   
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 Μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στους Χετταίους και την ισραηλιτική 

θρησκεία τονίζεται στην πρόσφατη έρευνα στις μελέτες του O. KEEL463, ο οποίος 

στην προσπάθειά του να προσδιορίσει την ταυτότητα των κατοίκων της 

ιεβουσητικής πόλης πριν τον ερχομό του Δαβίδ ανακαλύπτει στοιχεία της 

χουρριτικής και της χετιτικής θρησκείας. Την παρουσία του χετιτικού στοιχείου 

επιβεβαιώνει το αρχείο των επιστολών της Αμάρνα, στις οποίες σώζονται δυο 

εκκλήσεις προς βοήθεια στον φαραώ από τον βασιλιά της Ιερουσαλήμ Αβδι-

Χέπα. Το θεοφόρο στοιχείο του ονόματος του  είναι το όνομα της χουρριτο-

χετιτικής θεάς του ήλιου, της Χεμπάτ. Αν ο βασιλιάς της πόλης ανομάζεται 

«Δούλος της Χεμπάτ»  και στον στρατό του Δαβίδ υπηρετούν υψηλόβαθμοι 

Χετταίοι, όπως ο Ουρίας, δεν φαίνεται άτοπη η ιδέα ότι ίσως μια τοπική 

αριστοκρατία χουρριτο-χετιτικών πολιτιστικών καταβολών κατάφερε να 

επιβιώσει και να παραμείνει στην πόλη για αιώνες464. Εξίσου πιθανή φαίνεται 

και η εξήγηση ότι οι βιβλικές πηγές αναφέρονται σε ανθρώπους από τα 

νεοχετιτικά κράτη της βόρειας Συρίας που άκμασαν την ίδια εποχή με τα κράτη 

του Ισραήλ και του Ιούδα και οργανώθηκαν εκ νέου από τους Αραμαίους465. Σε 

κάθε περίπτωση εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον ο αινιγματικός προφητικός λόγος 

που θέλει την Ιερουσαλήμ το νόθο παιδί μιας Χετταίας και ενός Αμορίτη.     

 

 

 

 

 

 

463 Βλ. O. KEEL:“Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen und ihre Träger und 
Trägerinnen“ στο F. Hahn, F-L. Hossfeld, H. Jorissen und A. Neuwirth (Hg), Zion Ort der 
Begegnung, (BBB 90), Bodenheim 1993, σελ. 439-502, και O. KEEL & C UEHLINGER: „Jahwe 
und die Sonnengottheit von Jerusalem“,  στο W. Dietrich &  M. Klopfenstein  : Ein Gott 
allein?, JHWH-Verehrung und biblischer Monotheismus im Kontext der israelitischen und 
altorientalischen Religionsgeschichte  , (ΟΒΟ 139), Göttingen- Freiburg 1994, σελ.  269-306. 
464 Το ζήτημα της παρουσίας χετιτικών πληθυσμών στην Παλαιστίνη είναι ένας ιστορικός 
γρίφος, μιας και το χετιτικό κράτος ακόμα και στην εποχή της πιο μεγάλης ακμής του 
δεν είχε φτάσει ποτέ έως την Παλαιστίνη. Για τις προτεινόμενες λύσεις στην έρευνα βλ. 
O. GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 66-70. 
465 βλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 50-56. 
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Ι.4. Η ΣΥΡΙΑ & Η ΦΟΙΝΙΚΗ 

Ι.4.1. Οι συριακές πόλεις της Εποχής του Χαλκού 

 Ι.4.1.1. Τα λατρευτικά είδωλα στη Συρία κατά την 2η π.Χ. χιλιετία 

Η Συρία της Εποχής του Χαλκού είναι μια περιοχή που παίζει χωρίς 

αμφιβολία τον ρόλο που έχει ένα γεωγραφικό, οικονομικό και πολιτιστικό 

σταυροδρόμι. Βρίσκεται ανάμεσα στα μεγάλα βασίλεια της Αρχαίας Εγγύς 

Ανατολής και δέχεται επιρροές τόσο από την Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, όσο 

και από το κράτος των Χετταίων.  Η πλεονεκτική αυτή θέση της έχει να επιδείξει 

ένα πολύ πλούσιο πολιτισμό που εμφανίζουν οι συριακές πόλεις της Εποχής του 

Χαλκού από τον Ευφράτη έως τις ακτές της Μεσογείου, το Μάρι, την Έμπλα, την 

Κάτνα, την Άλαλα, την Ουγκαρίτ, τη Βύβλο κ.α. Οι πόλεις αυτές εμφανίζουν 

πλούσια εικονογραφία με επιρροές από την Αίγυπτο, την Μικρά Ασία, την νότια 

και την βόρεια Μεσοποταμία. Οι θεοί απεικονίζονται ανθρωπόμορφοι και τον 

κεντρικό ρόλο στην θρησκευτική ζωή φαίνεται ότι κατέχει ο βασιλιάς. Σύμφωνα 

με την εικονογραφία που έρχεται μέσα από τις ανασκαφές στο φως, όπως είναι 

οι τοιχογραφίες των ανακτόρων, τα ανάγλυφα και σαφώς τα προϊόντα 

μικροτεχνίας, όπως οι σφραγιδόλιθοι, η χρήση λατρευτικών ειδώλων στην 

λατρεία των πόλεων αυτών είναι με σιγουριά επιβεβαιωμένη. Τα είδωλα αυτά 

ήταν κατασκευασμένα από πολύτιμα υλικά και εξαιτίας κυρίως αυτού του λόγου 

δεν σώζεται σήμερα ούτε ένα δείγμα από αυτά.  

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πλούσιας εικονογράφησης είναι το 

ανάκτορο του βασιλιά της πόλεως Μάρι Ζιμριλίμ, κοντά στον Εφράτη. Πρόκειται 

για μια σημιτική πόλη με ακκαδικό πάνθεον, το οποίο εμφανίζει αρχικά 

σουμεριακές και κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. αμοριτικές και χουριτικές θρησκευτικές 

επιδράσεις466. Στην αίθουσα του θρόνου βρέθηκε μια τοιχογραφία με θέμα την 

αποκάλυψη της θεάς Ιστάρ στον βασιλιά Ζιμριλίμ εντός ενός ιερού (εικ. 126.). 

Στον ίδιο χώρο βρέθηκε και το άγαλμα μιας θεάς από λευκό λίθο, η οποία φορά 

την κερασφόρο τιάρα και κρατά στα χέρια της μια υδρία (εικ. 127)467. Κατά πάσα 

466 P. HEIDER, M. HUTTER & S. KREUZER: Die Religionsgeschichte Syriens – von der Frühzeit 
bis zu Gegenwart, Stuttgart 1995, σελ. 70. 
467 P. HEIDER, M. HUTTER & S. KREUZER: Die Religionsgeschichte Syriens … ό. π. σελ. 76 & 
σελ. 67 έγχρωμη εικ. V. 
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πιθανότητα πρόκειται για το αρχαιότερο, σωζόμενο λίθινο άγαλμα θεότητας της 

Αρχαίας Ανατολής468 και χρονολογείται την περίοδο 2000-1600 π.Χ. Η υδρία 

ανήκει σε θεότητες των υδάτων, όπως φαίνεται από την τοιχογραφία της 

αίθουσας του θρόνου, στην οποία εικονίζονται δυο θεές, επίσης με υδρίες, από 

τις οποίες πηγάζουν πλούσια ύδατα με ιχθύες,. Η θεά Ιστάρ εμφανίζεται με το 

ένα πόδι πάνω σε έναν λέοντα και αποκαλύπτεται μπροστά στον βασιλιά. Είναι 

σαφές ότι στην τέχνη αυτή προβάλλονται οι πεποιθήσεις της τοπικής 

αριστοκρατίας με κεντρικό πρόσωπο τον βασιλιά.  

Από τα κείμενα που ήρθαν στο φως είναι γνωστό ότι τα λατρευτικά 

είδωλα των θεοτήτων της πόλης χρίονταν με έλαιον σε τελετουργικά που 

γίνονταν στις μεγάλες γιορτές469. Δεν υπάρχουν όμως πληροφορίες για την 

κατασκευή και την καθιέρωση τους. Δεν φαίνεται όμως απίθανο ότι στην πόλη 

ήταν γνωστό το μεσοποταμιακό τελετουργικό mis pe. Προφανής φαίνεται ο ρόλος 

του βασιλιά στην λατρεία και πιθανόν αυτός να ήταν και ο κατεξοχήν 

υπεύθυνος για την χρηματοδότηση και την κατασκευή λατρευτικών αγαλμάτων. 

Εκτός από τα αγάλματα των θεοτήτων έχουν ανακαλυφθεί στους χώρους των 

ιερών και μικρά αγάλματα που είχαν αφιερωθεί στους ναούς και εικονίζουν τους 

δωρητές, συνήθως σε στάση προσευχής470.    

Αν η αρχαία πόλη του Μάρι  είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα μιας 

συριακής πόλης στην πολιτιστική επιρροή της Μεσοποταμίας την πιο ιδιαίτερη 

θέση ανάμεσα στις πόλεις στα δυτικά της Συρίας κατά την εποχή του Χαλκού 

έχει η αρχαία Ουγκαρίτ. Η αρχαία πόλη της Ουγκαρίτ στην συριακή ακτή κοντά 

στη σημερινή πόλη Λατακία ήρθε στο φως όταν το έτος 1928 το αλέτρι ενός 

χωρικού χτύπησε σε έναν λίθο ενός ταφικού μνημείου στην περιοχή Μινέτ αλ-

Μπέιντα, το λιμάνι της αρχαίας πόλης. Οι γαλλικές αρχαιολογικές ανασκαφές 

έφεραν στο φως μια σπουδαία  εμπορική πόλη της Εποχής του Χαλκού στην 

σφαίρα επιρροής της Αιγύπτου και των Χετταίων με πολιτιστικές επιδράσεις που 

μαρτυρούν επαφές ακόμα και με το μυκηναϊκό Αιγαίο. Η σπουδαιότερη 

468 Βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 115-116. A. NUNN: 
“Die Phönizier und ihre südlichen Nachbarn… ό. π. σελ. 117. M. KÖCKERT: „Vom Kultbid 
Jahwes… ό. π. σελ. 374-375. 
469 P. HEIDER, M. HUTTER & S. KREUZER: Die Religionsgeschichte Syriens … ό. π. σελ. 77. 
470 P. HEIDER, M. HUTTER & S. KREUZER: Die Religionsgeschichte Syriens … ό. π. σελ. 73. 
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ανακάλυψη στην πόλη είναι τα κείμενα σε αλφαβητική, σφηνοειδή γραφή που 

έδωσαν σημαντικότατες πληροφορίες για την θρησκευτική ζωή και την 

μυθολογία της περιοχής κατά την περίοδο αυτή471. 

Στις ανασκαφές ήρθαν στο φως δυο ναοί στην ακρόπολη (ο ναός του θεού 

Ελ και ο ναός του Βάαλ), ένα ιερό στην βορεινή ζώνη του ανακτόρου (χουριτικό ή 

απλά βασιλικό ιερό) και ένα ιερό στην νότια πόλη (ιερό των ρυτών)472. Στους 

χώρους αυτούς, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως το λιμάνι της αρχαίας πόλης 

ήρθαν στο φως εκατοντάδες ευρήματα με εικονογραφικό περιεχόμενο, αλλά και 

στήλες με ανάγλυφες απεικονίσεις των θεοτήτων και τρισδιάστατα αγάλματα 

μικρού σχετικά μεγέθους. Κανένα από αυτά δεν αναγνωρίζεται από την έρευνα 

ως λατρευτικό είδωλο της θεότητας από κάποιο ιερό, αλλά όλα ερμηνεύονται ως 

αφιερώματα473. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα ευρήματα έχουν τα χάλκινα 

αγαλματίδια των θεοτήτων, από τα οποία ξεχωρίζουν ο ένθρονος, ευλογών θεός 

και ο όρθιος, ένοπλος θεός σε θέση μάχης. Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για 

τους θεούς Βάαλ και Ελ, οι οποίοι αναφέρονται στα έπη της αρχαίας Ουγκαρίτ.  

Το  πιο αντιπροσωπευτικό αγαλματίδιο του ένθρονου Ελ προέρχεται από 

τα νότια της πόλης (εικ. 128). Περιορίζεται στα 13,5 εκ. και είναι 

κατασκευασμένο από χαλκό με επένδυση φύλλων χρυσού. Εικονίζεται ένας 

καθιστός, γενειοφόρος άνδρας που φορά στο κεφάλι το αιγυπτιακό στέμμα ατέφ, 

ενώ το δεξί του χέρι είναι υψωμένο στη χειρονομία της ευλογίας. Στο αριστερό 

χέρι υπήρχε ένα αντικείμενο που σήμερα δεν σώζεται474.  

Ο όρθιος ένοπλος θεός ταυτίζεται με τον γνωστό από τα έπη της πόλης 

θεό της βροχής. Έχουν βρεθεί αρκετά τέτοια χάλκινα ειδώλια ορισμένα με 

επένδυση χρυσού που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αγάλματα του θεού 

Βάαλ (εικ. 129)475. Η ταυτότητα του θεού επιβεβαιὠνεται και από την στήλη του 

Βάαλ που εικονίζει τον θεό να κρατά στο χέρι ένα δόρυ. Το δόρυ του θεού 

471 Α. ΧΑΣΤΟΥΠΗ: Τα εν Ras Shamra (Αρχ. Ugarit) Αρχαιολογικά Ευρήματα, Αθήνα 1951, 
καθώς και του ιδίου: Θρησκευτικά Ουγαριτικά Κείμενα, Αθήνα 1986.  
472 H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 43- 48 και  I. CORNELIUS & H. NIEHR: 
Götter und Kulte in Ugarit, Mainz 2004, σελ. 63-68. 
473 Βλ. I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit,… ό. π. σελ. 63. 
474 Βλ. I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit,… ό. π. σελ. 44 εικ. 67. 
475 Βλ. I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit,… ό. π. σελ. 31 εικ. 46. & σελ. 
48-49 εικ. 77 & 78. 
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μεταμορφώνεται σε βλάστηση ή κεραυνό, ενώ το κάτω μέρος της στήλης μοιάζει 

με την γη και την θάλασσα (εικ. 130)476. Πρόκειται σαφώς για τον θεό που 

χαρίζει με την ζωογόνο βροχή του την βλάστηση, τον Βάαλ. Ωστόσο, δεν 

αποκλείεται τα αγαλματίδια στην επιθετική στάση αυτή να αποδίδουν και τον 

πολεμικό θεό Ρασπού ή Ρέσεφ.  

Από τις ανάγλυφες στήλες ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η λεγόμενη 

στήλη του θεού Ελ που παρουσιάζει έναν όρθιο άνδρα μπροστά από έναν 

καθιστό θεό σε αιγυπτιακό θρόνο. Είναι βέβαιο ότι πρόκειται για θεότητα, 

επειδή φορά μια κερασφόρο τιάρα (εικ. 131). Στην έρευνα δεν υπάρχει ομοφωνία 

για το αν πρόκειται με σιγουριά για τον Ελ ή τον Βάαλ και προτείνεται ακόμη 

και η εκδοχή ενός θεοποιημένου βασιλιά. Στα πλαίσια της έρευνας της σημασίας 

των λατρευτικών ειδώλων έχει μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση ότι η στήλη 

εικονίζει την γνωστή τελετή της ζωοποίησης των λατρευτικών αγαλμάτων, 

όπως εκτίθεται σε κείμενα από τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. Βέβαια στις 

γραπτές πηγές που έχουν έρθει στο φως στην Ουγκαρίτ μια τελετή ζωοποίησης 

ή καθιέρωσης ενός λατρευτικού αγάλματος δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε 

κάποιο τελετουργικό της διάνοιξης των στόματος ή των οφθαλμών των 

αγαλμάτων477. Πιθανότερο είναι απλά και μόνο ότι εικονίζεται ο βασιλιάς 

μπροστά από μια ένθρονη θεότητα. Πλούσια είναι και τα ευρήματα με 

απεικονίσεις θηλυκών θεοτήτων, δυστυχώς το μέγεθος, το υλικό, αλλά και τα 

σημεία εύρεσης τους δεν μπορούν να στηρίξουν την άποψη που κατανοεί τα 

ευρήματα αυτά ως λατρευτικά επίκεντρα των ιερών, αλλά ως αναθήματα. 

   

Ι.4.1.2. Δείγματα ανεικόνιστης λατρείας. Οι λίθοι SIKANU και NAṢAB 

Όπως εκτέθηκε παραπάνω οι πόλεις της Συρίας παρουσιάζουν μια 

ποικιλία θρησκευτικών χαρακτηριστικών και επιδράσεων από διάφορους 

γειτονικούς πολιτισμούς, μιας και πρόκειται για ένα μεγάλο σταυροδρόμι με 

ιδιαίτερα πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά στοιχεία. Οι πόλεις κοντά στην 

Μεσοποταμία εμφανίζουν επιδράσεις στην θρησκεία και την τέχνη από την 

476 Βλ. I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit,… ό. π. σελ. 46 εικ. 71. 
477 Βλ. I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit,… ό. π. σελ. 44. 
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Μεσοποταμία, ενώ οι πόλεις στα βόρεια μαρτυρούν χουριτική και χετιτική 

επιρροή. Οι  πόλεις στα παράλια επιδεικνύουν σαφώς μια εξάρτηση από την 

Αίγυπτο. Ως κοινός παρανομαστής στην ποικιλία αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί 

ένα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο που μαρτυρείται από το Μάρι έως την Βύβλο. 

Πρόκειται για την χρήση στην λατρεία των θεών ιερών, λίθινων στηλών, οι 

οποίες μαρτυρούνται στα κείμενα και με τις ανασκαφές έρχονται στο φως, 

πολλές φορές ακόμα και στην αρχική τους θέση (in situ) 478.    

Ο  εβραϊκό βιβλικός όρος ματσεβά (מצבה) προέρχεται από το ρήμα נצב που 

έχει τη σημασία "στήνω", "ιδρύω". Το ρήμα αυτό φαίνεται ότι χρησιμοποιείται και 

στα έπη της αρχαίας Ουγκαρίτ ως τεχνικός όρος για να δηλώσει την 

τελετουργική ίδρυση μιας στήλης. Στο έπος του Ακχάτ ανάμεσα στις 

υποχρεώσεις ενός γιού είναι να στήσει μια στήλη (nșb skn)  για τον νεκρό, 

"θεοποιημένο" πατέρα του479. Βέβαια η αντίληψη αυτή είναι μόνο στα πλαίσια 

της προγονολατρίας κατανοητή. Ο όρος όμως που χρησιμοποιείται στην αρχαία 

Ουγκαρίτ δεν είναι ένα παράγωγο του ρήματος nșb, αλλά ένα ουσιαστικό που 

προέρχεται από το ρήμα skn, "κατοικώ"480.  Η λέξη αυτή θα πρέπει να αποδοθεί 

ως κατοικία και είναι προφανώς η ίδια με τον ακκαδικό όρο si-ik-ka-nu που 

προσδιορίζει λατρευτικές στήλες θεοτήτων, όπως αποκαλύπτουν  αρχαιολογικές 

και επιγραφικές μαρτυρίες από την αρχαίες πόλεις  Mari481, Ebla Qatna, Emar, 

Ουγκαρίτ και Βύβλος481F

482.  

Ο αρχαιότερος ίσως λατρευτικός λίθος που έχει βρεθεί σε ανασκαφή είναι 

ένας βασάλτης λίθος 1,5 μ. ύψους, με κυκλική βάση και κωνική κορυφή που ήρθε 

στο φως στο ναό του Ninni-Zana στο Μάρι (Τελλ Χαρίρι) (εικ. 132. 133. 134. 

478 M. HUTTER„Kultstelen und Baityloi: Die Ausstrahlung eines syrischen Phänomens nach 
Kleinasien und Israel “ στο B. Janowski/K. Koch/ G. Wilhelm (Hg), Religionsgeschichtliche 
Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament, (OBO 129) Freiburg 1993, 
σελ. 88-91. 
479 KTU 1.17 I 26. 
480 Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό.π. σελ. 89-90. 
481 Βλ. T.METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 115-116. 
482 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 72-74. M. HUTTER: „Kultstelen und 
Baityloi...ό.π. σελ. 88-89. Για μια σύντομη αρχαιολογική περιγραφή των συριακών πόλεων 
της εποχής του χαλκού βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 
115-134. 
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135.)483. Στο αρχείο του Μάρι και σε κείμενα του 18ου π.Χ. αιώνα γίνεται λόγος για 

τους siikkanati του θεού Δαγών, για έναν λίθο si-ik-ka-nu και μια θυσία στην θεά 

Ιστάρ, αλλά και στην κατασκευή ενός τέτοιου λίθου484. Στην συριακή πόλη  

Εμάρ485 της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (14ος - 23ος αιώνας π.Χ.) στα πλαίσια 

ενός τελετουργικού στον ναό του θεού Αδδού (Χαδάδ) αναφέρεται μια θυσία 

στον sikkanu της ηλιακής θεάς Χεμπάτ και μια τελετουργική χρίση του ίδιου 

λίθου από τους ιερείς με εκλεκτό έλαιον. Ο λίθος αυτός συστεγάζεται με το 

ανθρωπόμορφο άγαλμα του θεού Αδδού (Χαδάδ). Αναφέρεται επίσης ο λίθος 

sikkanu του θεού Νινούρτα, ένας λίθος sikkanu που μεταφέρεται από τους ιερείς 

στην στέγη του ναού για κάποιο τελετουργικό, μια πύλη της πόλης που 

ονομάζεται πύλη των sikkanu και  ένα τελετουργικό άρμα, ίσως με λατρευτικά 

αντικείμενα ή αγάλματα που περνά ανάμεσα από τους ιερούς λίθους (bērat 

sikkānāti) που σηματοδοτούσαν μια λιτανευτική οδό486.  

Στον μεγάλο ναό της ακρόπολης της αρχαίας Έμπλα (2000-1400 π.Χ.) (Tell 

Mardikh)487 βρέθηκαν στις ανασκεφές λατρευτικές, λίθινες στήλες εντός του 

αδύτου του ιερού. Πρόκειται για δυο στήλες 1,20 μ. και 1,03 μ. ύψους που 

βρέθηκαν στο δάπεδο του ναού κοντά στην κόγχη του αδύτου, μια από τις δυο 

ακριβώς στη θέση της (in situ)  (εικ. 136. 137)488. Μπροστά από τους λίθους ήρθε 

στο φως ένας πλατύς, αλλά χαμηλός  λίθος με δυο κοιλότητες που χρησίμευαν 

προφανώς για την απόθεση προσφορών, οπότε πρόκειται για ένα είδος 

θυσιαστηρίου (εικ. 137). Οι ανασκαφείς που θεωρούν ότι στην κόγχη βρισκόταν 

483 C. CASTEL:  “Al-Rawda et le Culte des Pierres Dressées en Syrie à l’Âge du Bronze” στο 
στο Steimer-Herbet T:  Pierres levées et stèles anthropomorphes (Colloque International, Amman 
15-17 juin 2007) (ΒΑR), Oxford 2011, σελ. 71 Εικ. 2, 3 & 4. Βλ. και την αποκατάσταση του 
ιερού στο P. HEIDER, M. HUTTER & S. KREUZER: Die Religionsgeschichte Syriens … ό. π. 
σελ. 73 εικ. 28. 
484 Βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 116. 
485 Βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 120-122. 
486 Όπως σωστά τονίζει ο T. METTINGER ( No Graveb Image…ό. π. σελ. 121) οι σειρές αυτές 
των στηλών είναι πολύ δύσκολο να θεωρηθούν ως στήλες για την λατρείας θεοτήτων. 
Πιθανότερο φαίνεται ότι οι στήλες αυτές που είχαν κάποιο ρόλο στις λατρευτικές 
λιτανείες  εκπροσωπούσαν αξιωματούχους και βασιλείς, όπως η σειρά των στηλών στην 
Ασσούρ που ονομάζονταν ṣalmu. 
487 Βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π.  σελ.116-118. 
488 Βλ. C. CASTEL:  “Al-Rawda et le Culte des Pierres Dressées en Syrie à l’Âge du Bronze” 
στο T. Steimer-Herbet:  Pierres levées et stèles anthropomorphes (Colloque International, Amman 
15-17 juin 2007) (ΒΑR), Oxford 2011, σελ. 76 εικ. 9, 10 & 11. 
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κάποτε ένα είδωλο έχουν την άποψη ότι οι λίθοι αυτοί χρησίμευσαν ως 

λατρευτικά αντικείμενα την περίοδο μετά την καταστροφή της πόλης (1250 π.Χ.). 

Ως λατρευτικός λίθος έχει ερμηνευτεί και ένας μονόλιθος 80 εκ. που 

ανακαλύφθηκε σε πρόσφατες ανασκαφές στην κοιλάδα του ποταμού Ορόντη, 

στο Τελλ Καρκούρ (εικ. 138)489. Αλλά και ένας επίσης μονόλιθος στο Τελλ 

Μουνμπακά (Εκαλτέ), στην βόρεια Συρία (εικ. 139)490, ο οποίος ήρθε στο φως το 

2004. Από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι και το κυκλικό ιερό της Αλ-

Ραουάντα στην Συρία με κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο έναν λίθο πολύ 

ψηλότερο από τους άλλους (εικ. 140. 141)491. 

Στην αρχαία Κάτνα492 βρέθηκε στο σκευοφυλάκιο του ναού του Νιν-

Εγκάλ, πίσω από το άδυτο ένας λίθος 55 εκ. ύψος  με πλατειά βάση και αιχμηρή 

κορυφή. Ο du Mensil du Buisson θεωρεί ότι ο λίθος βρισκόταν στο άδυτο και 

μετακινήθηκε  από την αρχική του θέση στο σκευοφυλάκιο, ίσως από επίδραση 

σουμεριακή ή των Χουρριτών-Μιτάννι. Κοντά στο παλάτι της Κάτνα 

ανακαλύφθηκε ένα τέμενος 9,50 x 8,25 με ένα διπλό ιερό στα νοτιοανατολικά, το 

καθένα με τετράγωνη κάτοψη 3μ. x 3μ.. Στο νοτιότερο ιερό βρέθηκαν καμμένα 

υπολείμματα κέδρου διαμέτρου 60 εκ., ενώ στο άλλο κτίσμα βρέθηκε μια 

κατασκευή από πλίνθους και ασβεστοκονίαμα που ερμηνεύτηκε ως χώρος για 

να στηθούν λίθινες στήλες.   Ο du Mensil du Buisson χαρακτήρισε το νοτιότερο 

χώρο ως ιερό της Ασερά και το διπλανό του ως ιερό των ματσεβώθ. Δεν φαίνεται 

απίθανη η πρόταση ότι η λατρεία του ιερού δέντρου  λάμβανε χώρα  στο ιερό με 

την κέδρο, ενώ άλλες θεότητες λατρεύονταν σε ιερούς λίθους στον άλλο χώρο. 

Ένα κολοσσιαίο κεφάλι 46 εκ. ύψος από βασάλτη ήρθε στο φως μόλις 4 μέτρα 

από το τέμενος, πράγμα που δεν αποκλείει μια συνύπαρξη διαφόρων μορφών 

λατρείας.  

489 Βλ. C. CASTEL:  “Al-Rawda et le Culte des Pierres Dressées en Syrie à l’Âge du Bronze… 
ό. π. σελ. 72 & σελ. 73 εικ. 5ab. 
490 Βλ. C. CASTEL:  “Al-Rawda et le Culte des Pierres Dressées en Syrie à l’Âge du Bronze… 
ό. π. σελ. 78 &  77 εικ. 12 και 13. 
491 Βλ. C. CASTEL:  “Al-Rawda et le Culte des Pierres Dressées en Syrie à l’Âge du Bronze… 
ό. π. σελ. 83 εικ. 17, 18 & σελ. 84 εικ. 19, 20. 
492 Βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π.  σελ. 118-120. 
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  Στην αρχαία Ουγκαρίτ493 έχει έρθει στο φως μια ποικιλία από λίθινες 

στήλες κυρίως αναθηματικού χαρακτήρα. Στο τέμενος  του Βάαλ και στα δυτικά 

του ναού βρέθηκαν δυο ανάγλυφες στήλες. Πρόκειται για την στήλη του Βάαλ 

με το  δόρυ (εικ. 130) και  την στήλη του θεού με το φτερό494.  Ο Βάαλ με το φτερό 

εικονίζεται ένοπλος με σανδάλια, κοντό ένδυμα και αιγυπτιακό σκήπτρο. Η 

στήλη έχει ύψος 86 εκ. (Λούβρο ΑΟ 13174) . Ο Βάαλ με το δόρυ είναι ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα συριακής εικονογραφίας της Ύστερης Εποχής του 

Χαλκού. Ο θεός εμφανίζεται με κοντό ένδυμα και πολεμικό κράνος, από το 

οποίο προβάλλουν τα χαρακτηριστικά κέρατα των θεοτήτων της Αρχαίας 

Ανατολής. Ο θεός εικονίζεται επιτιθέμενος με ρόπαλο και ένα δόρυ, το πίσω 

μέρος του οποίου μοιάζει με βλάστηση ή κεραυνό. Ένας θεοποιημένος βασιλιάς 

με το χαρακτηριστικό συριακό πανωφόρι εμφανίζεται σε ένα βάθρο μπροστά 

από τον θεό. Οι ανάγλυφες γραμμές από κάτω σχηματίζουν οροσειρά και την 

θάλασσα. Η στήλη έχει 142 εκ. ύψος. (Λούβρο, ΑΟ 15775). Στον ναό βρέθηκαν 

επίσης η στήλη με μια αρσενική θεότητα που δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητά 

της και η στήλη μιας θεάς, πιθανόν της Ανάθ495. Στο άδυτο ήρθε στο φως μια 

αιγυπτιακή ενεπίγραφη στήλη που αφιέρωσε κάποιος με το όνομα Mami, ο 

οποίος εικονίζεται με αιγυπτιακή ενδυμασία μπροστά στον εικονιζόμενο  θεό. Ο 

θεός αυτός στην αιγυπτιακή επιγραφή  ονομάζεται Βάαλ Ζαπούνα, πιθανότατα ο 

Βάαλ Τσαφών496.  

 Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα εμφανίζεται στα σημεία εύρεσης των στηλών, 

επειδή οι στήλες δεν βρέθηκαν στην αρχική τους θέση. Στην έρευνα αναφέρεται 

ότι ένας οθωμανός πασάς στα τέλη του 19ου αιώνα είχε  διατάξει έρευνα στην 

ακρόπολη με στόχο την εξεύρεση θησαυρού. Προφανώς αυτό εξηγεί πως 

βρέθηκαν οι περισσότερες λίθινες στήλες στα δυτικά, ενώ μάλλον η αρχική θέση 

493 Βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π.  σελ. 122-127. 
494 Και οι δυο στήλες βρίσκονται στο μουσείο του Λούβρου. βλ. I. CORNELIUS & H. 
NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit, Mainz 2004, σελ. 73, σελ. 30 εικ. 45 και  σελ. 46 εικ. 71. 
Πρβλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π.  σελ. 124 εικ. 6.5. 
495 Η στήλη της θεάς βρίσκεται στο μουσείο του Αλεπίου και εικονίζει την θεά με ένα 
δόρυ. Δυστυχώς το πάνω μέρος της στήλης είναι κατεστραμένο (Αλέπι, Εθνικό Μουσείο 
4625). Βλ. I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit,… ό. π. σελ. 73 και  53 εικ. 
89. 
496 Ι. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte … ό π. σελ. 73 και σελ. 46 εικ. 72. 
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τους θα ήταν, όπως δείχνει η στήλη του Mami, στο άδυτο, μπροστά από το 

λατρευτικό είδωλο της θεότητας497. Ιδαίτερη σημασία έχει και η στήλη του θεού 

Ελ από σερπεντίτη λίθο 47 εκ., η οποία εμφανίζει τον βασιλιά της πόλης σε μια 

σπονδή μπρος στον ένθρονο θεό Έλ (εικ. 131) Στη βιβλιογραφία εμφανίζεται και 

η άποψη ότι ο βασιλιάς προφέρει την σπονδή όχι σε κάποια θεότητα, αλλά σε 

κάποιον θεοποιημένο πρόγονό του498.   

Ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα είναι μια μικρή στήλη με μια βάση σαν 

θυσιαστήριο μόνο 32 εκ. ύψους. Η στήλη βρέθηκε στη νοτιοδυτική γωνία του 

ναού του θεού Έλ (εικ. 142)499. Στο πάνω μέρος της στήλης  που κατανοείται και 

αυτή σαν αφιέρωμα εικονίζεται ένα τετράκτινο αστέρι σε έναν κύκλο και δεν 

είναι σαφές σε ποια θεότητα έχει αφιερωθεί. Προφανώς αφιερωματικός είναι και 

ο χαρακτήρας πέντε πιο απλών και πιο μικρών στηλών μεταξύ 20 με 40 εκ. που 

βρέθηκαν στη νότια πόλη500. Δυτικά του ναού του Ελ βρέθηκαν δυο λίθινες 

στήλες χωρίς εικονογραφία, αλλά με επιγραφές που επιβεβαιώνουν ότι έχουν 

αναθηματική λειτουργία ίσως στα πλαίσια μιας προγονολατρίας. Η στήλη  της 

βασίλισσας Ταρέλλι  (89 εκ. ύψος και πλάτος 38 εκ.) έχει την εξής επιγραφή: 

«Στήλη, την οποία ανέθεσε στον Δαγών η Ταρέλλι.  Μια θυσία για τους νεκρούς 

και ένα βόδι για γεύμα» (εικ. 143)501.  

Η Ουγκαρίτ παρουσιάζει ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Από τις 19 

λίθινες στήλες που αναφέρονται στην έρευνα, οι 14 από αυτές παρουσιάζουν 

ανθρωπόμορφες εικόνες των θεών. Μάλιστα έχει προταθεί ότι δυο ακόμη στήλες 

ίσως είχαν εικονογραφία με χρώμα στην μπροστινή τους πλευρά. Είναι φανερή 

μια προτίμηση στις εικονογραφημένες και ενεπίγραφες στήλες. Ίσως υπάρχει 

κάποια σχέση από τη χετιτική συνήθεια των ανάγλυφων χουβάσι λίθων, αφού 

άλλωστε η Ουγκαρίτ βρίσκεται υπό χετιτική εποπτεία. Εκτός των παραπάνω 

497  Ι. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte … ό π. σελ. 73. 
498 Η στήλη βρίσκεται στο εθνικό μουσείο στο Αλέπι (4622) Βλ. Ι. CORNELIUS & H. 
NIEHR: Götter und Kulte … ό π. σελ. 74 και σελ. 45 εικ. 68. Πρβλ. T. METTINGER:  No Graveb 
Image …ό. π. σελ. 124 εικ. 6.4. 
499  Στην παλαιότερη βιβλιογραφία ο ναός  αυτός ονομάζεται ναός του Δαγών. Βλ. T. 
METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π.  σελ. 122-124 εικ. 6.3. και I. 
CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit, Mainz 2004, σελ. 72 εικ. 116. 
500 Βλ. Ι. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte … ό π. σελ. 74. 
501  Η στήλη βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου (ΑΟ 19931) Βλ. Ι. CORNELIUS & H. 
NIEHR: Götter und Kulte … ό π. σελ. 74 και σελ. 49 εικ. 79. 
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στηλών αναθηματικού χαρακτήρα λίθινα αφιερώματα είναι οι  43 συνολικά 

λίθινες άγκυρες, οι μισές από τις οποίες βρέθηκαν στον χώρο του ναού του Βάαλ  

και ήταν πιθανόν αφιερώματα ναυτικών και ψαράδων502. Τέτοιες άγκυρες  

βρέθηκαν επίσης στην Βύβλο (εικ. 144 & 148), στο Κίτιον της Κύπρου και στον 

Κομμό της Κρήτης.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα ευρήματα της τόσο πλούσιας σε 

ανθρωπόμορφη εικονογραφία πόλης Τζούμπλα, γνωστή με την ελληνική 

απόδοση ως Βύβλος. Στην πόλη αυτή έχει αποκαλυφθεί ένα ολόκληρο ιερό που 

εμφανίζει περισσότερες από σαράντα ανεικόνιστες, όρθιες, λίθινες στήλες. Το 

ιερό χρονολογείται από τις αρχές της 2ης  π.Χ. χιλιετίας με λατρευτικό κέντρο ένα 

άδυτο, γύρω από το οποίο βρίσκονται τοποθετημένες σε τρείς πλευρές οι λίθινες 

στήλες, οι περισσότερες ως οβελίσκοι και μερικές με στρογγυλεμένη κορυφή503. 

Εξαιτίας αυτών των προφανώς αιγυπτιακής επιρροής οβελίσκων, ονομάστηκε 

στην έρευνα ο ναός ως ιερό των οβελίσκων (εικ. 145. 146. 147. 148.)504.  Ως το 

κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο του ιερού έχει προταθεί από τους ανασκαφείς 

ένας μεγάλος  λίθινος κύβος μεγάλων διαστάσεων που βρέθηκε πεσμένος στην 

αυλή στα βόρεια του αδύτου, ενώ βρέθηκαν επίσης τράπεζες προσφορών, 

θυσιαστήρια, λεκάνες και άλλα αντικείμενα που επιβεβαιώνουν την λατρεία 

στον χώρο505. Οι λίθοι αυτοί δεν παρουσιάζουν εικονογραφία και μόνο ένας 

εμφανίζει μια επιγραφή στον θεό Ρέσεφ. Η ιδιαίτερη μορφή του ιερού φανερώνει 

σαφώς αιγυπτιακή επίδραση. Δυστυχώς λείπουν τα στοιχεία εκείνα που θα 

μπορούσαν να αποκαλύψουν τον χαρακτήρα της λατρείας των λίθων αυτών. 

Δεν αποκλείεται οι οβελίσκοι να συμβόλιζαν πρόσωπα ή ακόμα και ολόκληρες 

οικογένειας, ίσως ακόμη και να λειτουργούσαν ως αποδέκτες της λατρείας σε 

επιμνημόσυνες τελετές506.  Στην Βύβλο έχει έρθει στο φως και ένας επίσης σε 

502  Βλ. I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte … ό π. σελ. 72-73. Για την ουγκαριτική 
άγκυρα του Κομμού βλ.  J. SHAW: “Two three-holed stone anchors from Kommos, Crete: 
their context, type and origin” στο The International Journal of Nautical Archaeology 24.4 
(1995), σελ. 279-291. 
503  βλ. E. STOCKTON: “Stones at worship” στο Australian Journal of Biblical Archaeology 1.3 
(1970), σελ. 64-65 εικ. 2. 
504 Βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π.  σελ. 127-129. 
505 E. STOCKTON: “Stones at worship… ό. π. σελ. 64. 
506 Βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π.  σελ. 127 
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σχήμα οβελίσκου λατρευτικός λίθος, μπροστά από τον οποίο σώζεται μια λίθινη 

επιφάνεια που μοιάζει με θυσιαστήριο ή τράπεζα προσφορών (εικ. 149)507. Δεν 

είναι σαφές σε ποια θεότητα απευθυνόταν η λατρεία, παρουσιάζει όμως κοινά 

στοιχεία με τους λατρευτικούς λίθους  στις πύλες των πόλεων της Συρίας και της 

Παλαιστίνης, όπως είναι για παράδειγμα οι ανεικόνιστες ματσεβώθ που ήρθαν 

στο φως στη Βηθσαϊδά της Εποχής του Σιδήρου. 

Από τα ευρήματα και το επιγραφικό υλικό γίνεται σαφές ότι οι λίθινες 

στήλες αντιμετωπίζονται όπως και τα λατρευτικά είδωλα των θεών, θυσιάζονται 

ζώα σε αυτές και εκχέεται τελετουργικά πάνω τους έλαιον508. Το σημαντικότερο 

όμως είναι ότι οι λίθινες αυτές στήλες δεν εκτοπίζονται  από τα ανθρωπόμορφα 

αγάλματα των θεών και χωρίς να απορρίπτονται δέχονται λατρευτικές τιμές 

παράλληλα με άλλα ιερά αντικείμενα509. Πρόκειται για την συνύπαρξη 

λατρευτικών ανθρωπόμορφων ειδώλων και ανάγλυφων, εικονογραφημένων ή 

ακόμη και ανεικόνιστων λίθινων στηλών, όπως δείχνουν και πολλά ευρήματα 

από την αρχαία Συρία και το Ισραήλ/Παλαιστίνη, όπως για παράδειγμα το ιερό 

της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Χαζώρ510.  

  Οι λίθινες στήλες δεν  χρειάζονται απαραίτητα έναν ναό, όπως τα 

αγάλματα των θεών που τοποθετούνται στα άδυτα των ιερών. Οι ιερές, λίθινες 

στήλες λειτουργούσαν ταυτόχρονα και ως ιερά, στέκονται στην ύπαιθρο ή σε 

αυλές ναών (ακόμα και εντός των ναών) και αντιμετωπίζονταν κατά την 

τελετουργία όπως τα ιερά είδωλα, ως η ύλη στην οποία κατοικεί η θεότητα. Οι 

θεοί δεν θεωρούνταν σε καμία περίπτωση λιθόμορφοι και για τον λόγο αυτό, αν 

και τελετουργικά δεν διαφοροποιούνται από τα αγάλματα, την ίδια στιγμή 

θεωρούνται, όπως φανερώνει και η ονομασία sikkanu ως κατοικία της θεότητας 

507 βλ. C. GRAESSER: “Standing Stones in Ancient Palestine” στο The Biblical Archaeologist, 
Vol. 35, No. 2 (May, 1972), σελ. 50 & 47 εικ. 3.  
508 M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό.π. σελ. 88-89. 
509 Σε ακκαδικά τελετουργικά κείμενα αναφέρονται θυσίες και τελετουργικά με κέντρο 
την πέτρινη στήλη, αλλά και το ανθρωπόμορφο άγαλμα της θεότητας βλ. A. 
BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 72-74. 
510 Βλ. C. UELINGER: „Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine...ό.π. σελ. 106 
σημ. 49 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 74 σημ. 423. 
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και όχι ως η ίδια η θεότητα511. Στην έρευνα συχνά αναγνωρίζεται ότι αυτά τα 

λίθινα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως sikkanu, δηλ. «κατοικία» των θεών 

είναι ταυτόσημα με τα αντικείμενα που σε αραμαϊκές επιγραφές αναφέρονται 

με το όρο bet-Elohim «οίκος των θεών»512. Ο αντίστοιχος ελληνικός όρος είναι  

«ἕδος» και χαρακτηρίζει τον ιερό τόπο, όπως το όρος Όλυμπος και τα αρχαία 

ξόανα ως κατοικίες των θεών. Στην ελληνική γλώσσα συναντάται για τις λίθινες 

στήλες και η βορειοσημιτική αυτή  λέξη  «βαίθυλος» προφανώς από την επαφή 

των Ελλήνων με τα παράλια της Συρίας και τους Φοίνικες.  

 

Ι.4.2. Τα αραμαϊκά κράτη της 1ης π.Χ. χιλιετίας  

Ι.4.2.1. Οι Αραμαίοι  

Από τον 13ο π.Χ. αιώνα κείμενα από τη Μεσοποταμία κάνουν λόγο για τις 

μετακινήσεις ομάδων ενός δυτικοσημιτικού νομαδικού λαού που καλείται ως 

Ahlamu ή Aramu513. Η δεύτερη ονομασία είναι αυτή που χαρακτηρίζει τον λαό 

αυτό ως Αραμαίους και τη γλώσσα τους ως αραμαϊκή. Τον  11ο και τον 10ο π.Χ. 

αιώνα οι νομάδες αυτοί από τις συριακές  στέπες  πέρασαν στο στάδιο της 

μόνιμης εγκατάστασης στην Συρία, τον Λίβανο, και την Μεσοποταμία χωρίς 

ποτέ να οργανωθούν από μια κεντρική εξουσία, αλλά σχημάτισαν κατά τόπους 

μικρά, δυναστικά βασίλεια514. Στην βόρεια Συρία και την βόρεια Μεσοποταμία 

511 T.METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ  132. A. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder… ό.π. σελ. 74. 
512 Πρόκειται για την συνθήκη Sefire που γράφτηκε στα αραμαϊκά. Οι όροι 
καταγράφονται ως επιγραφές στις λίθινες στήλες. Δεν φαίνεται απίθανο ότι με τον 
χαρακτηρισμό «οίκοι θεών» καλούνται οι στήλες αυτές. Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und 
Baityloi... ό.π. σελ. 90.  
513 M. NOVAK: “Die Religionspolitik der aramäischen Fürstentümer 
im 1. Jahrtausend v.Chr.” στο M. Hutter / S. Hutter-Braunsar: Offizielle Religion, lokale Kulte 
und individuelle Religiosität. Akten des religionsgeschichtlichen Symposiums „Kleinasien und 
angrenzende Gebiete vom Beginn des 2. bis zur Mitte des 1. Jt. v. Chr.“, (AOAT 318), Münster 2004, 
σελ. 320. 
514 M. HEINZ: Altsyrien und Libanon, Darmstadt 2002, σελ. 212.  Όπως σημειώνει ο M. 
NOVAK (“Die Religionspolitik der aramäischen Fürstentümer… ό. π. σελ. 320-321) στην 
παλαιότερη έρευνα το ερώτημα της προέλευσης των Αραμαίων έβρισκε την κλασσική 
αιτιολόγηση της εισβολής σημιτικής καταγωγής νομάδων από την συροαραβική έρημο. 
Σήμερα η συζήτηση έχει επικεντρωθεί σε ένα πολύ διαφορετικό σχήμα που συνδυάζει 
όχι μόνο την εγκατάσταση νομάδων στις εύφορες περιοχές, αλλά εξίσου και την 
εγκατάλειψη των πόλεων για μια νομαδική ζωή εξαιτίας συγκεκριμένων συνθηκών που 
διαμορφώθηκαν στην περιοχή στα τέλη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, αλλά και σε 

127 
 

                                                             



Αραμαίοι εγκαταστάθηκαν σε περιοχές πρώην χετιτικής επιρροής που έως τότε 

κατείχαν δυναστείες Λουλουβαίων και ίδρυσαν σε πολλές περιπτώσεις εντελώς 

νέες πρωτεύουσες, ενώ οι Αραμαίοι και οι Χαλδαίοι που εισχώρησαν στην 

Βαβυλώνα δεν ίδρυσαν νέες πόλεις, αλλά ενσωματώθηκαν στις υπάρχουσες 

δομές515. Με διαφορετικούς τρόπους και διαφορετικές συνθήκες σε κάθε περιοχή 

εμφανίζονται νέες πρωτεύουσες με μικρές επικράτειες, οι οποίες ελέγχονται από 

βασιλικές δυναστείες που ονομάζονται «οίκοι» (בית)516. Η αρχαιολογική έρευνα 

έφερε στο φως την πρωτεύουσα Γκουζάνα (Τελλ Χαλάφ) του κρατιδίου του Bit-

Bahiani  και την πόλη Σαμάλ (τουρκ. Τσιντσιρλί) του δυναστικού οίκου Bit-Gabbar, 

όπου αποκαλύφθηκαν εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα με ιδιαίτερη 

βαρύτητα για τον τομέα της εικονογραφίας. Επίσης γνωστά είναι τα κράτη Bit-

Adini στον Ευφράτη, Bit-Agusi με πρωτεύουσα την πόλη Αρπάδ, Bit-Zammani με 

την πόλη Αμίδ, καθώς και η Δαμασκός πρωτεύουσα του κρατιδίου Αράμ-

Δαμασκός. Αρκετές από τις παραπάνω πρωτεύουσες είναι πόλεις που ιδρύθηκαν 

από τους Αραμαίους σε άμεση γειτονία με τα προϋπάρχοντα αστικά κέντρα. 

όλη την ανατολική Μεσόγειο. Το σχήμα αυτό στην έρευνα εντάσσεται στην όλη 
σύγχρονη θεώρηση των συνθηκών που οδήγησαν στην εγκατάλειψη των αστικών 
κέντρων (Deurbanisierung) κατά την παρακμή των δυο μεγάλων δυνάμεων της εποχής, 
της Αιγύπτου και του βασιλείου των Χετταίων καθώς και άλλους ακόμη παράγοντες, 
όπως ο ερχομός των «λαών της θάλασσας». Ανάλογη είναι και η θεώρηση στον χώρο της 
ιστορίας του αρχαίου Ισραήλ κυρίως με την συμβολή της βιβλικής Αρχαιολογίας. Η 
καταστροφή ή η παρακμή των αστικών κέντρων στην Παλαιστίνη της Ύστερης Εποχής 
του Χαλκού και της «εγκατάστασης» των ισραηλιτικών φυλών δεν εξηγείται, όπως στην 
Π.Δ. ως εισβολή νομάδων από την έρημο της Νέγκεβ και τις στέπες της Εδώμ και της 
Μωάβ, αλλά ως εγκατάσταση πληθυσμών από τα ορεινά και τα ημιορεινά της 
Παλαιστίνης στις πεδινές περιοχές, δηλαδή στις επικράτειες των παρηκμασμένων 
χαναναϊκών πόλεων. Βασική θέση είναι ότι πολλοί κάτοικοι είχαν καταφύγει στα ορεινά 
από τις ίδιες πόλεις στο παρελθόν.  
515 M. NOVAK: “Die Religionspolitik der aramäischen Fürstentümer… ό. π. σελ. 322-328. 
516 Η ονομασίες κρατιδίων με τη δομή αυτή «οίκος και το όνομα του γενάρχη της 
δυναστείας» είναι πολύ συχνός κατά την 1η χιλιετία π.Χ. στις ασσυριακές πηγές για τη 
Συρία, αλλά και την Παλαιστίνη. Στον μαύρο οβελίσκο του Σουλμάν-Ασσαρίδ Γ΄, ο 
οποίος εικονίζει την προσκύνηση του Ασσύριου μονάρχη από του βασιλιά του Ισραήλ 
Γιεχού, το βόρειο κράτος δεν αναφέρεται με το όνομα Ισραήλ, αλλά χαρακτηρίζεται ως 
«οίκος του Ομρί» (βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πηγές της Ιστορίας της Παλαιστίνης Θ΄ 
αιώνας, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 48-49). Η επιγραφή που βρέθηκε στην Δαν και 
αναφέρεται στον «οίκο του Δαβίδ» (  θα μπορούσε να γίνει κατανοητή στην (בית דוד
συνάφεια αυτή ως αναφορά στο νότιο κράτος, τον Ιούδα. Βλ.  A. DEMSKY: “On Reading 
Ancient Inscriptions: The Monumental Aramaic Stele Fragment from Tel Dan”στο JANES 23. 
(1995), σελ. 29-35. 
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Από τις διαθέσιμες πηγές φαίνεται ότι οι Αραμαίοι αποδέχτηκαν όχι μόνο τα 

ιερά των παλιών πόλεων ως θρησκευτικά κέντρα των κρατιδίων τους, αλλά 

αποδέχτηκαν και υιοθέτησαν και το τοπικό πάνθεον. Αυτό γίνεται σαφές από 

την κύρια θεότητα που δεσπόζει στα τοπικά πάνθεα που δεν είναι άλλος από 

τον κυρίαρχο θεό των καιρικών φαινομένων, τον θεό της βροχής Χαδάδ ή Χαδού, 

ενώ πριν από το 10ο π.Χ. αιώνα κυριαρχούσαν στους νομάδες Αραμαίους 

αστρικές θεότητες και προπάντων ο σεληνιακός θεός517. 

Αν συγκριθούν τα ονόματα των θεοτήτων στις αραμαϊκές επιγραφές με 

τις εικονογραφικές πηγές που έχουν έρθει στο φως διαπιστώνεται ένας 

δυσανάλογα πολύ μικρός αριθμός θεοτήτων, οι οποίοι απεικονίζονται. Αυτό δεν 

συμβαίνει εξαιτίας κάποιας απαγόρευσης, αλλά, όπως βεβαιώνει η πληθώρα 

των θείων ονομάτων από διαφορετικές γλώσσες, οι ίδιοι θεοί καλούνταν από τις 

διάφορες γλωσσικές ομάδες των κατοίκων με διαφορετικό όνομα, ενώ το  

πάνθεον παρέμενε αρκετά περιορισμένο518. Η εικονογραφία των αραμαϊκών 

βασιλείων παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και καθώς φαίνεται στις βόρειες 

περιοχές της Συρίας κληρονομούν την τέχνη των Χετταίων. Εξαιτίας αυτού 

γίνεται στην έρευνα λόγος για τα υστεροχετιτικά βασίλεια της Συρίας κατά την 

Εποχή του Σιδήρου. 

Στην βόρεια Συρία η αρχαιολογική έρευνα αποκάλυψε ιερά της εποχής 

των αραμαϊκών βασιλείων στις πόλεις, Σαμάλ, Άιν Νταρά, Χαμάθ και Τελλ 

Ταϋνάτ. Είναι πράγματι ιδιαίτερα σημαντικό για τη βιβλική έρευνα ότι δυο από 

τους παραπάνω ναούς μοιάζουν με το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ναού του 

Σολομώντα, όπως περιγράφεται στην Π.Δ. (1 Βασ. 6). 

 

Ι.4.2.2. Τα λατρευτικά αγάλματα και τα λατρευτικά σύμβολα  

Από τις γραπτές πηγές για την θρησκεία των αραμαϊκών βασιλείων η πιο 

σημαντικές είναι οι επιγραφές που ανακαλύπτονται συνήθως πάνω σε στήλες 

και αγάλματα. Δυστυχώς δεν έχουν σωθεί κείμενα, όπως στην Αίγυπτο και την 

Μεσοποταμία για την κατασκευή και τις τελετουργίες καθιέρωσης των 

517 Βλ. M. NOVAK: “Die Religionspolitik der aramäischen Fürstentümer… ό. π. σελ. 337. 
518 Βλ. M. NOVAK: “Die Religionspolitik der aramäischen Fürstentümer… ό. π. σελ. 331 & 
337. 
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λατρευτικών ειδώλων των θεών, αλλά μόνο έμμεσες αναφορές στην λειτουργία 

τους. Όταν ένας βασιλιάς χτίσει ένα ναό μεταφέρεται σε αυτόν το λατρευτικό 

άγαλμα της θεότητας. Στις βασιλικές επιγραφές η πράξη αυτή εννοείται με την 

χρήση του ρήματος ישב στην διάθεση Χαφάλ  με την σημασία ότι ο βασιλιάς  

«άφησε να κατοικήσει» η θεότητα518F

519. Αυτή η αντίληψη συναντάται και στην 

επιγραφή πάνω στο άγαλμα που ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη Σικάν (σημ. 

Τελλ Φεχκεριγυέ). Αναφέρεται ότι ο κυρίαρχος θεός στο τοπικό πάνθεον Χαδάδ 

κατοίκησε στην πόλη. Στους στ. 1.15-16 της επιγραφής αναφέρεται ότι το 

άγαλμα του βασιλιά της πόλης Χαδαδγυσί έστεκε μπροστά από το λατρευτικό 

άγαλμα του θεού στον ναό ως αφιέρωμα του βασιλιά519F

520.  Στην επιγραφή ο Χαδάδ 

και η πάρεδρος θεά του ονομάζονται ως ο κύριος και η κυρία του βασιλιά (στ. 6, 

17-18). Με την τοποθέτηση του αγάλματός του ο βασιλιάς μπροστά από το 

λατρευτικό άγαλμα του Χαδάδ ελπίζει στην ευλογία και την βοήθεια του θεού 

για μακροημέρευση δική του και των απογόνων του, καθώς και στην  

σταθερότητα της δυναστείας του στον θρόνο της πόλης520F

521. Στην ίδια επιγραφή 

αναφέρεται η κατοίκηση του Χαδάδ και σε μια ακόμη πόλη, την Γκουζάνα (Τελλ 

Χαλάφ) (στ. 7)521F

522. 

 Στην αρχαία Σαμάλ και την αρχαία Γκουζάνα έχει ανασκαφεί μεγάλο 

τμήμα της ακρόπολης και έχουν έρθει στο φως οι βασιλικοί τάφοι. Στους χώρους 

ταφής των βασιλέων βρέθηκαν και λίθινα αγάλματα θεών, αλλά και βασιλέων 

με επιγραφές που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη λατρεία των θεών, 

αλλά και των προγόνων της βασιλικής δυναστείας σε κάθε πόλη. Στην Σαμάλ 

βρέθηκε το άγαλμα του θεού Χαδάδ (εικ. 150), πάνω στο οποίο σώζεται στην 

αραμαϊκή γλώσσα η επιγραφή του βασιλιά Παναμμούβα Α΄, ο οποίος αφιέρωσε 

στον θεό Χαδάδ το άγαλμα523. Πρόκειται για ένα λίθινο άγαλμα από βασάλτη, το 

οποίο στην επιγραφή ονομάζεται nșb (נצב), όρος που σημαίνει "στήλη" στην 

519 H. DONNER & W. RÖLLIG: KAI ΙΙ., σελ. 220 επιγρ. αρ. 214, 19, πρβλ. H. NIEHR: „In 
Search of YHWH’S cult Statue… ό. π. σελ. 78 
520  H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 155. 
521 H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 156. 
522 H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 156. 
523 H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 166. 
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αραμαϊκή γλώσσα524. Το άγαλμα είχε στηθεί σύμφωνα με την επιγραφή στην 

βασιλική νεκρόπολη και έπαιζε, όπως φαίνεται από τους στ. 15. 17. 21-22, 

κεντρικό ρόλο στην λατρεία. Αυτό προκύπτει από την αναφορά στην 

προγονολατρία, αφού το πνεύμα του νεκρού βασιλιά καλείται να φάει και να 

πιει με τον θεό Χαδάδ525. Επομένως, δεν πρόκειται για ένα ανάθημα, αλλά για 

ένα λίθινο λατρευτικό άγαλμα σε ένα λατρευτικό επιτάφιο χώρο. 

 Την παραπάνω λειτουργία επιβεβαιώνουν και τα ευρήματα από την 

βασιλική νεκρόπολη της Τελλ Χαλάφ.  Δυο αγάλματα βρέθηκαν σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο  στην νεκρόπολη των βασιλέων (εικ. 151)526. Το ένα άγαλμα 

έχει 1μ. ύψος και παριστάνει πιθανόν κάποιον θεό, ίσως τον θεό Χαδάδ, αν και 

από το στέμμα του απουσιάζουν τα χαρακτηριστικά κέρατα. Το δεύτερο λίθινο 

άγαλμα είναι διπλό με σχηματισμένες μια αρσενική και μια θηλυκή μορφή στον 

ίδιο λίθο (εικ. 151 & 479)527. Πρόκειται προφανώς για έναν νεκρό βασιλιά με την 

βασίλισσά του. Μπροστά από τα δυο αγάλματα βρέθηκε ένα τετράγωνο 

θυσιαστήριο με μια λίθινη πλάκα μπροστά από αυτό. Στον χώρο αυτό βρέθηκαν 

στάχτη και υπολείμματα θυσιών. Το θυσιαστήριο μπροστά από τα αγάλματα 

βεβαιώνει τις πληροφορίες της επιγραφής του Παναμούβα Α΄ από την Σαμάλ 

524 Οι H. DONNER & W. RÖLLIG (Kanannäische und aramäische Inschriften (KAI). 3 vols. 
Wiesbaden 1968, επιγρ. 214, 1 & 14. σελ. 214-215) μεταφράζουν “Statue”. Πρβλ.  M. 
HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό.π. σελ. 100 σημ. 85. Για την μετάφραση, αλλά και 
εικόνες του αγάλματος που στήθηκε στον χώρο ταφής των βασιλέων της Σαμάλ βλ. R. B. 
WARTKE.  SAM’AL – Ein Aramäischer Stadtstaat des 10. bis 8. Jhs. V. Chr. Und die Geschichte 
seiner Erforschung, Mainz  2005, σελ. 61-62 και το άγαλμα σελ. 26-27 εικ. 25 & 26, σελ. 43 εικ. 
44, σελ. 68 εικ. 61. 
525 Μνημονεύεται επίσης ένα άγαλμα του νεκρού Παναμούβα προφανώς πάνω από τον 
τάφο του βασιλιά και ίσως να πρόκειται για το άγαλμα, ένα τμήμα του οποίου βρέθηκε 
εκεί κοντά. Και για το άγαλμα του βασιλιά χρησιμοποιείται η ίδια λέξη. Όπως τονίζει ο 
NIEHR η πρακτική αυτή προέρχεται από τα χεττιτικά έθιμα λατρείας των προγόνων. Βλ.  
H. NIEHR: „Bestattung und Ahnenkult in den Königshäusern von Sam’al (Zincirli) und 
Guzāna (Tell Ḥalāf) in Nordsyrien“, στο ZDPV 122 (2006), σελ. 11-139 κυρίως 117-119. 
526 Βλ. N. CHOLIDIS & L. MARTIN: Der Tell Halaf und sein Ausgräber Max von Oppenheim, 
Berlin - Μainz 2002,  σελ. 18 εικ. 14. Ο χώρος μοιάζει αρκετά με οικοδομήματα της 
βασιλικής νεκροπόλεως της Κάρκεμις και προφανώς το έθιμο της προγονολατρίας στις 
τρεις πόλεις Κάρκεμις, Γκουζάνα και Σαμάλ εμφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά. Βλ.  H. 
NIEHR: „Bestattung und Ahnenkult in den Königshäusern von Sam’al (Zincirli) und Guzāna 
(Tell Ḥalāf)… ό. π. σελ. 131-133 εικ. Tafel 22A. 
527 Βλ. N. CHOLIDIS & L. MARTIN: Der Tell Halaf … ό. π. σελ. 58 εικ. 79 και H. NIEHR: 
„Bestattung und Ahnenkult in den Königshäusern von Sam’al (Zincirli) und Guzāna (Tell 
Ḥalāf)… ό. π. Tafel 22B. 
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για τη διεξαγωγή θυσιών στον χώρο των βασιλικών νεκροπόλεων προς την 

προστάτιδα θεότητα της βασιλικής δυναστείας και τους νεκρούς προγόνους 

βασιλείς528.   

  Προφανώς και στις δυο περιπτώσεις πρόκειται για μια θυσία στον Χαδάδ, 

αλλά και στους θεοποιημένους νεκρούς βασιλείς που βρίσκονται απέναντι από 

την θεότητα ως αγάλματα529.  Το λίθινο άγαλμα του θεού, τουλάχιστον στην 

νεκρόπολη της Σαμάλ φαίνεται ότι λειτουργούσε ακριβώς όπως ένα λατρευτικό 

είδωλο στα άδυτα των ναών, παρόλο που το υλικό του είναι απλά και μόνο 

λίθος. Προφανώς και ο χαρακτηρισμός του αγάλματος ως στήλη (נצב), ένας όρος 

που ανταποκρίνεται στην εβραϊκή λέξη ματσεβά ( הצבמ ), την λίθινη, λατρευτική 

στήλη φανερώνει ότι η λατρευτική λειτουργία ενός λίθινου αντικειμένου είναι 

αναμφισβήτητη. Επομένως, στον αραμαϊκό χώρο συναντούνται λίθινες 

κατασκευές, όπως τρισδιάστατα αγάλματα ή στήλες που λειτουργούν ως το 

επίκεντρο μιας λατρευτικής πράξης, όπως μια θυσία, ακριβώς όπως οι ομώνυμες 

ουγκαριτικές λίθοι, οι  χετιτικές λίθινες στήλες χουβάσι ή οι λουβικές βανίζα ή οι 

συριακές σικάνου. Δεν αποκλείεται πίσω από τον παραπάνω χαρακτηρισμό να 

κρύβεται μια εξέλιξη των λατρευτικών συνηθειών στον αραμαϊκό χώρο με 

αφετηρία την λατρεία των ιερών λίθων. 

 Την παραπάνω διαπίστωση μπορεί έμμεσα να στηρίξει μια πολύ 

πρόσφατη ανακάλυψη από το βασίλειο της Σαμάλ. Πρόκειται για την επιτάφια 

ανάγλυφη στήλη του βασιλιά Κουτταμούβα  από την αρχαία Σαμάλ που ήρθε 

στο φως το 2008. Η επιγραφή πάνω στην λίθινη στήλη μαρτυρεί  ότι μια λίθινη 

στήλη γίνεται κατοικία της "ψυχής" (נפש) του νεκρού 529F

530. Με την μαρτυρία αυτή 

γίνεται σαφέστερη η κατανόηση της προαναφερθείσας επιγραφής του 

αγάλματος του θεού Χαδάδ στη Σαμάλ, αλλά γίνεται σαφής και η λατρευτική 

σημασία των λίθινων αντικειμένων, είτε πρόκειται για αγάλματα, είτε για 

528 H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 158-159. 
529 H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 167 και του ιδίου:  „Bestattung und 
Ahnenkult in den Königshäusern von Sam’al (Zincirli) und Guzāna (Tell Ḥalāf)… ό. π. σελ. 
133. 
530 Βλ. H. MELCHERT: “Remarks to the kuttamuwa inscription” στο Kubaba 1 (2010), σελ. 5-
11. 
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στήλες, όπως η συγκεκριμένη ανάγλυφη στήλη του νεκρού βασιλιά 

Κουταμούβα. 

 Η πιο αγαπητή θεότητα των Αραμαίων πέρα από τον θεό της βροχής 

Χαδάδ είναι ο σεληνιακός θεός Σιν με λατρευτικό κέντρο ήδη από τη 2η χιλιετία 

την μεσοποταμιακή Χαρράν. Η εξάπλωση των Αραμαίων στην αρχή της 1ης π.Χ. 

χιλιετίας βοήθησε και στην διάδοση της λατρείας του θεού Σιν531. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικό είναι το λατρευτικό σύμβολο του θεού Σιν. Πρόκειται για την 

ημισέληνο πάνω σε έναν δοκό, από τον οποίο κρέμονται δυο κορδέλες. Το 

σύμβολο αυτό εμφανίζεται στο κέντρο του ανάγλυφου του βασιλιά Βαρακίβ της 

Σαμάλ, ο οποίος ονομάζει τον προστάτη θεό του «κύριό» του και «κύριο της 

Χαρράν» (εικ. 152)532. Το σύμβολο αυτό είναι αρκετά διαδεδομένο όχι μόνο στην 

Συρία, αλλά και στην Παλαιστίνη των βιβλικών χρόνων, όπως επίσης και στην 

Υπεριορδανία (εικ. 153)533. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν οι ανάγλυφοι, 

λατρευτικοί λίθοι με το σύμβολο αυτό, το οποίο σχηματοποιείται σε ένα 

ανθρωπόμορφο πλάσμα με κεφάλι ταύρου (εικ. 154)534. Οι ανάγλυφοι αυτοί 

λίθοι, όπως φαίνεται από το ιερό της πύλης της αραμαϊκής Βηθσαϊδά, 

λειτουργούσαν ακριβώς, όπως τα αγάλματα των θεών στους ναούς, επειδή ήταν 

το επίκεντρο της λατρείας με σπονδές και θυμιάσεις. Στην πύλη της πόλης εκτός 

της ανάγλυφης στήλης υπήρχαν σε κάθε πλευρά δυο ανεικόνιστοι λίθοι, όπως οι 

λίθοι ματσεβώθ που έχουν έρθει στο φως σε άλλους λατρευτικούς χώρους στα 

αρχαία βασίλεια του Ισραήλ και του Ιούδα.    

Ένα από τα σπουδαιότερα ιερά στην Συρία είναι το ιερό της Άιν Νταρά, 40 

χλμ. βορειοδυτικά του Αλεπίου και άλλο τόσο περίπου ανατολικά του κόλπου 

531 Η. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 160-161. 
532 βλ. την επιγραφή στο  H. DONNER-RÖLLIG: KAI ΙΙ., επιγρ. αρ. 218. πρβλ. Η. NIEHR: 
Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 160-161. Εικόνα της επιγραφής βλ. R. WARTKE: 
Sam’al – eine aramäische Stadtstaat  des 10. bis 8. Jhs. v. Chr. Und die Geschichte seine Erforschung, 
Berlin-Mainz 2005, σελ. 72 εικ. 68. 
533 O. KEEL & CH. UEHLINGER: GGG… ό. π. σελ. 341-343 εικ. 298a. 
534 Πρόκειται για συνολικά πέντε λίθινες, ανάγλυφες παραστάσεις αυτού του μοτίβου. 
Μία βρέθηκε στην Ιορδανία, μια στη Βηθσαϊδά στο Ισραήλ, μια στο Γκαζιαντέπ στην 
νότια Τουρκία και δυο στην Συρία. Εκείνη που προσφέρει ξεκάθαρα το αρχαιολογικό 
πλαίσιο ενός λατρευτικού χώρου είναι μόνο η ανάγλυφη λίθινη στήλη της Βηθσαϊδά. Βλ. 
M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor - Die Stele von Betsaida (et-Tell,) 
(OBO 161) Göttingen – Freiburg 1998. σελ. 9 & 104 εικ. 12 και S. WIMMER & K. JANAZDEH: 
„Eine Mondgottstele aus et-Turra/ Jordanien“ στο  ZDPV 127(2011), σελ. 135-141. 
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της Αλεξανδρέττας. Αν και η κατασκευή του χρονολογείται μεταξύ 1250-1100 

π.Χ. ανήκει και αυτό στο λεγόμενο υστεροχετιτικό πολιτισμό535. Βρίσκεται κοντά 

στα σημερινά συροτουρκικά σύνορα και αποτελεί έναν ιδιαίτερα σπουδαίο ναό, 

όχι μόνο εξαιτίας της εικονογραφίας του, αλλά και του αρχιτεκτονικού του 

σχεδίου που μοιάζει με εκείνο του ναού του Σολομώντα.  Πρόκειται για ένα ιερό 

της θεάς του έρωτα και του πολέμου Ιστάρ ή Σαούσκα με τη χετιτική της 

ονομασία. Ο ναός παρουσιάζει πλούσια εικονογράφηση στα λίθινα ανάγλυφα 

που έχουν σωθεί, μεταξύ αυτών και μια απεικόνιση της θεάς (εικ. 155)536. Ο ναός 

(32μ. x 38μ.) εμφανίζει μια τριμερή διαίρεση σε πρόναο, ναό και άδυτο. Επιπλέον 

το κύριο κτίσμα περιστοιχίζεται από μια πρόσθετη σειρά διαδρόμων ή αιθουσών 

σε σχήμα Π, όπως οι αποθηκευτικοί χώροι που περιγράφονται  1 Βασ. 6 στον ναό 

του Σολομώντα (εικ. 156)537.   

Πέρα από την εντυπωσιακή εικονογραφία του ναού αυτού έκπληξη 

προκαλεί και ο συμβολισμός της παρουσίας του θείου στον ιερό χώρο. Είναι 

σαφές από την ανθρωπόμορφη εικονογραφία ότι στο άδυτον του ναού 

βρισκόταν το λατρευτικό άγαλμα της θεάς. Η τοποθέτηση του αγάλματος σε 

έναν ναό χαρακτηρίζεται ως κατοίκηση της θεότητας σε αυτόν, πράγμα για το 

οποίο είναι περήφανοι οι Αραμαίοι βασιλείς στις επιγραφές τους. Στον ναό όμως 

της Άιν Νταρά εφευρέθηκε ένας τρόπος, ώστε να συμβολιστεί ο ερχομός και η 

είσοδος της θεάς στον ναό της και να διατηρηθεί έως σήμερα. Πρόκειται για την 

ανάγλυφη αποτύπωση των πελμάτων της θεότητας στις μεγάλες λίθινες 

πλάκες του δαπέδου στις εισόδους του πρόναου και του κυρίως ναού. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη πλάκα του δαπέδου της εισόδου έχουν σχηματιστεί 

τα ίχνη από δυο πέλματα, το ένα δίπλα στο άλλο και στραμμένα προς το 

535 M. NOVAΚ: “The Temple of Ain Dara in the Context of Imperial and Neo-Hittite 
Architecture and Art”στο J. KAMLAH & H. MICHELAU: Temple Building and temple Cult - 
Architecture and Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.– 1. Mill. B.C.E.), Wiesbaden 
2012, σελ. 41-54. 
536 M. NOVAΚ: “The Temple of Ain Dara in the Context of Imperial and Neo-Hittite 
Architecture and Art ... σελ. 49 και εικόνα Tafel 12. 
537 M. NOVAΚ: “The Temple of Ain Dara… ό. π. σελ. 47 εικ. 4 και Η. NIEHR: Religionen in 
Israels Umwelt… ό. π. σελ. 164-165 εικ. 13. 
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εσωτερικό, με μήκος περίπου το ένα μέτρο (εικ. 157)538. Στην δεύτερη πλάκα  της 

εισόδου έχει σχηματιστεί μόνο ένα ίχνος, όπως ακριβώς και στο δάπεδο της 

εισόδου του κυρίως ναού. Τα ανάγλυφα αυτά ίχνη ενός γιγαντιαίου 

ανθρωπόμορφου πλάσματος φανερώνουν ότι η θεότητα στάθηκε στο κατώφλι 

του ναού της και περπάτησε προς το άδυτο για να κατοικήσει στο λατρευτικό της 

είδωλο στο εσωτερικό. Βέβαια, παραμένει ερώτημα, αν στον ναό υπήρχε 

πράγματι ένα γιγαντιαίο λατρευτικό είδωλο, ανάλογο με τα περίπου ενός 

μέτρου αποτυπώματα της εισόδου ή πρόκειται απλά για την συμβολική 

αποτύπωση του μεγαλείου της θεότητας σε ένα μέγεθος πέρα από τα 

ανθρώπινα μέτρα. 

 

Ι.4.3. Τα είδωλα και η ανεικόνιστη λατρεία στους Φοίνικες 

Ι.4.3.1. Οι θεότητες των Φοινίκων     

Στην ιστορία των θρησκειών της Αρχαιότητας οι Φοίνικες κατέχουν μια 

ξεχωριστή θέση και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την θρησκεία τους, 

όπως και οι Αιγύπτιοι, ακόμα και στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς539. Στις 

γραπτές πηγές φαίνεται ότι κάθε φοινικική πόλη, από την Άραδο και την Αμρίθ 

στη σημερινή Συρία έως και την Δώρ και την περιοχή γύρω από το Κάρμήλο στο 

σημερινό Ισραήλ είχε το δικό της τοπικό πάνθεον540. Στο πάνθεον της Τύρου541  

φαίνεται ότι την σημαντικότερη θέση κατείχε ο θεός Μελκάρτ. Το όνομα αυτού 

του θεού αποτελείται από τις λέξεις «βασιλεύς» και «πόλις», πράγμα που 

538 T. LEWIS: "Divine Images and Aniconism in Ancient Israel", στο JAOS 118. (1998), σελ. 40 
εικ. 1 & 2.  
539 ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ευαγγελική Προπαρασκευή: 1.9.29.3 -14: «οἱ παλαίτατοι τῶν 
βαρβάρων͵ ἐξαιρέτως δὲ Φοίνικές τε καὶ Αἰγύπτιοι͵ παρ΄ ὧν καὶ οἱ λοιποὶ παρέλαβον 
ἄνθρωποι͵ θεοὺς ἐνόμιζον μεγίστους τοὺς τὰ πρὸς τὴν βιωτικὴν χρείαν εὑρόντας ἢ καὶ 
κατά τι εὖποιήσαντας τὰ ἔθνη εὐεργέτας τε τούτους καὶ πολλῶν αἰτίους ἀγαθῶν 
ἡγούμενοι ὡς θεοὺς προσεκύνουν καὶ εἰς τὸ χρεὼν μεταστάντας͵ ναοὺς κατασκευασάμενοι͵ 
στήλας τε καὶ ῥάβδους ἀφιέρουν ἐξ ὀνόματος αὐτῶν καὶ ταῦτα μεγάλως σεβόμενοι καὶ 
ἑορτὰς ἔνεμον αὐτοῖς τὰς μεγίστας Φοίνικες· ἐξαιρέτως δὲ καὶ ἀπὸ τῶν σφετέρων 
βασιλέων τοῖς κοσμικοῖς στοιχείοις καί τισι τῶν νομιζομένων θεῶν τὰς ὀνομασίας 
προσέθηκαν· φυσικοὺς δὲ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τοὺς λοιποὺς πλανήτας ἀστέρας καὶ τὰ 
στοιχεῖα καὶ τὰ τούτοις συναφῆ θεοὺς μόνους ἐγίνωσκον͵ ὥστε αὐτοῖς τοὺς μὲν θνητούς͵ 
τοὺς δὲ ἀθανάτους θεοὺς εἶναι». 
540 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt, (Die Neue Echter Bibel- Ergänzungsband zum 
A. T. 5) Würzburg 1998, σελ. 119-126. 
541 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. 124-126. 
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φανερώνει ότι πρόκειται για έναν τίτλο που εξελίχθηκε σε κύριο όνομα. Η 

αρχαιότερη εικονογραφική απόδοση του Μελκάρτ βρίσκεται στην αραμαϊκή 

στήλη του Βαρ(Χ)αδάδ (περίπου 800 π.Χ.) που βρέθηκε κοντά στο Αλέπι της 

Συρίας (εικ. 158)542.  Ήδη πριν από την ελληνιστική εποχή κατανοήθηκε ως ο 

Ηρακλής. Η γνωστή από καρχηδονιακά ευρήματα θεά Τανίτ μαρτυρείται σε 

επιγραφές από την Τύρο. Το γνωστό σύμβολό της θεάς είναι ένας κυκλικός 

δίσκος πάνω σε ένα τρίγωνο με δυο  σχηματισμένα χέρια δεξιά και αριστερά 

(εικ. 188), ίσως προέρχεται από τα πήλινα ειδώλια της μητέρας θεάς. Στο 

πάνθεον της πόλης εμφανίζονται επίσης η Αστάρτη, ο Εσμούν, ο Βάαλ Μαλάγ 

και ο Βάαλ Αμμών, ο τελευταίος μάλλον ως Βάαλ κάποιας περιοχής, ίσως της 

οροσειράς Άμανος στην βόρεια Συρία. Σε ένα φυλακτό που βρέθηκε κοντά στην 

Τύρο το έτος 1982 ο Βάαλ Αμμών αναφέρεται παράλληλα με τον Βάαλ Τσαφών 

και προφανώς οι δυο εκφάνσεις του Βάαλ ταυτίζονται. Στην Καρχηδόνα ο Βάαλ 

Αμμών και η Τανίτ ήταν οι κύριες θεότητες της πόλης και οι αναθηματικές 

ενεπίγραφες στήλες στις τοφέθ αφιερώνονται στους δυο αυτούς θεούς. Στις 

ελληνικές και τις λατινικές πηγές αναφέρεται ως Κρόνος (Saturn)543. Ο Μελκάρτ 

και ο Βάαλ Αμμών εμφανίζουν ενδιαφέρουσα εικονογραφική παράδοση. 

Συνήθως εικονίζονται ένθρονοι, όπως οι βασιλείς και σε κάποιες παραστάσεις ο 

θρόνος τους είναι θρόνος σφιγγών (εικ. 268. 623. 624. 626. 627.).    

   Ως η σημαντικότερη θεότητα της Σιδώνας544 εμφανίζεται η θεά 

Αστάρτη. Ιέρειες της θεάς ήταν οι βασίλισσες της πόλης και καθώς φαίνεται 

υπήρχε μια ιδιαίτερη σχέση της θεάς με τη βασιλεία, άλλωστε στις περισσότερες 

απεικονίσεις που σώζονται η θεά εμφανίζεται ένθρονη και μάλιστα σε θρόνο 

σφιγγών (εικ. 159). Ο θεός Εσμούν ισχύει ως θεός του βασιλιά της Σιδώνας και 

χαρακτηρίζεται στις επιγραφές ως ο «άγιος ηγεμών» (sr qdš). Πρόκειται για μια 

θεότητα με τα χαρακτηριστικά ενός θεραπευτή, όπως φανερώνει και το όνομα 

542  Βλ. G. MARKOE: Die Phönizier, (μτφ. από την αγγλική γλώσσα T. Ohlsen) Stuttgart 2003, 
σελ. 217 σημ.. 42 πρβλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 125. T. 
METTINGER: No Graven Image… ό. π. σελ. 91-91 ιδ. 93 εικ. 5.4. 
543 Για τον εκλατινισμό των φοινικικών θεοτήτων βλ. D. KREIKENBORN: „Punischer 
Kultur unter Römischer Herrschaft“ στο BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE: 
Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum Karthagos, Stuttgart 2004, σελ.  352-359, εικ. σελ. 357. 
544 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 123. 
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του που προφανώς προέρχεται από τη σημιτική λέξη έλαιον (smn), σύνηθες 

θεραπευτικό μέσο στην Αρχαιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι  την ελληνιστική εποχή 

ονομάστηκε Ασκληπιός 

  Στην αρχαία Βηρυτό545 αναφέρονται ο θεός Βάαλ Μαρκώδ, μια τοπική 

εκδοχή του Βάαλ ίσως ως θεότητα κάποιου τόπου, η Αστάρτη και δυο θεότητες 

σχετικές με την θάλασσα, αλλά με τα ελληνιστικά ονόματα Ποσειδών και 

Πόντος. Ως Ποσειδών θα πρέπει να γίνει κατανοητός κάποιος θεός τη βροχής 

που συνδέθηκε εξαιτίας της καταιγίδας με την ναυσιπλοΐα, ενώ η 

προσωποποιημένη θάλασσα, ο Πόντος αντανακλά τον σημιτικό θεό Γιάμ.  

 Στην αρχαία Βύβλο546 η θεότητα που μαρτυρείται πιο συχνά από κάθε 

άλλη είναι η Βααλάτ της Βύβλου, η «Κυρά της Βύβλου». Όπως φαίνεται πρόκειται 

για έναν χαρακτηρισμό, ο οποίος μαρτυρείται ήδη στις επιστολές της Αμάρνα 

και κατά την 1η π.Χ. χιλιετία ίσχυσε σαν το κύριο όνομα της θεάς. Η αρχαιότερη 

γνωστή απεικόνισή της προέρχεται από τον 5ο π.Χ. αιώνα και αποδίδει τον 

βασιλιά Γιεχαουμίλκ μπρος στην ένθρονη θεά που εικονίζεται περίπου διπλάσια 

από το ανθρώπινο μέγεθος (εικ. 160)547. Σε επιγραφές εμφανίζεται ο πάρεδρος 

θεός της, ο Βάαλ της Βύβλου και οι θεότητες Βάαλ Σαμήμ, Βάαλ Αδίρ και ο 

Άδωνις.  

 Στα αρχαία Σάρεπτα548, μια πόλη ανάμεσα στην Τύρο και την Σιδώνα 

μαρτυρείται μια θεότητα με το όνομα Σάδραφα, ο οποίος χαρακτηρίζεται σε 

τέσσερις επιγραφές ως «ο αγιος θεός των Σαρέπτων». Το όνομα του θεού αυτού 

αποτελείται από τον όρο «πνεύμα» (sad)   και το ρήμα «θεραπεύω» (rp') και δεν 

φαίνεται απίθανο η ονομασία της πόλης να οφείλεται σε αυτόν. Στην 

εικονογραφία ο θεός αυτός εμφανίζεται στην στήλη της Αμρίθ (Τελλ Καζέλ) 

πάνω σε έναν λέοντα (εικ. 161)549. Ο Σαδράφα μαρτυρείται και ως η πολιούχος 

θεότητα της φοινικικής αποικίας Λέπτυς Μάγνα στην βόρεια Αφρική.  Στα 

545 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 122-123. 
546 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 121-122. 
547  G. MARKOE: Die Phönizier … ό. π. εικ. σελ. 130. 
548 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 123-124. 
549 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ 120 και G. MARKOE: Die Phönizier 
… ό. π. εικ. σελ. 154. 
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Σάρεπτα μαρτυρείται και μια θεότητα με το όνομα Τανίτ-Αστάρτη, της οποίας το 

ιερό ανασκάφηκε πρόσφατα.  

Στο νησί Άραδος σε ελληνικές επιγραφές μαρτυρείται η λατρεία του 

Μελκάρτ, του Βάαλ Χαμμών (Κρόνος), του Εσμούν και της Αστάρτης (Αφροδίτη). 

Στο τέμενος  Μαάβετ Αμρίθ μαρτυρούνται τρεις θεότητες, ο Μελκάρτ, ο Εσμούν 

και ο Σάδραφα. 

      

Ι.4.3.2. Τα φοινικικά ιερά 

Στην γλώσσα των Φοινίκων ο ιερός τόπος προσδιορίζεται με τις λέξεις 

aser qadosh (⁾sr qdš) ή  aser miqdash (⁾sr mqdš), δηλαδή «τόπος, ίχνος550 του ιερού/ 

αγίου», εννοώντας ως ίχνος, το γεγονός εκείνο, το οποίο καθιστά  έναν τόπο ιερό, 

άγιο551. Και αυτό γίνεται μόνο με την αποκάλυψη της θεότητας σε αυτό το 

σημείο, όπου οι πιστοί μετά την επιφάνεια της θεότητας είναι εκείνοι που θα 

κτίσουν έναν ναό, ένα ιερό ή απλά θα στήσουν μια στήλη. Πέρα από αυτό το 

θεολογικό χαρακτηρισμό στις φοινικικές επιγραφές πιο συχνοί είναι ο όροι ιερό  

«miqdash» (מקדש), «aseret» (אשרת)552,  τόπος «mqm» (מקום) και οίκος «bt» (בת)552F

553.  

Στους Φοίνικες, όπως και στον βιβλικό Ισραήλ και Ιούδα εμφανίζονται 

δυο τύποι λατρευτικών χώρων. Οι ναοί των πόλεων και τα ιερά σε υπαίθριο 

χώρο, τα οποία συγκρίνονται στην έρευνα με τα ὑψηλά (במות) της Π.Δ.554. Τα 

υπαίθρια αυτά ιερά είχαν συνήθως την θέση τους πάνω σε λόφους, κοντά σε 

πηγές ή άλλα σημεία κατά κανόνα έξω από τις πόλεις. Στα Σάρεπτα, στην 

ακρόπολη ήρθε στο φως ένα ορθογώνιο κτίσμα (6,40 x 2,56 μ.), το οποίο 

550 Ο όρος asr εμφανίζεται και στα αρμαϊκά (ως אשר, αλλά και ως אתר)  με την σημασία 
τόπος, χώρος. Εμφανίζεται και στην αρχαία Ουγκαρίτ με την ίδια σημασία. βλ. στο H. 
DONNER & W RÖLLIG: KAI… ό. π. επιγραφές αρ.  222, 224, 225 και 262. 
551 M. FANTAR: „Gottheiten, Heiligtümer und Kulte“ στο BADISCHES LANDESMUSEUM 
KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum Karthagos, Stuttgart 2004, σελ.  224-
231,  κυρίως 224-225. 
552 Ο όρος προέρχεται προφανώς από το asr και athar (אתר & אשר) και έχει την σημασία 
ιερό, ναός, όπως και το ακκαδικό asirtu. βλ. H. DONNER-RÖLLIG: KAI ΙΙ., επιγρ. αρ. 19, 
σελ. 27-29 & επιγρ. αρ. 222 σελ.238-258 ιδ. 254. 
553 M. FANTAR: „Gottheiten, Heiligtümer… ό. π. σελ. 224-225. 
554  Για τη διάκριση αυτή βλ. G. MARKOE: Die Phönizier, Stuttgart 2003, σελ. 128. Για τα 
βιβλικά βαμώθ βλ. Ν. ΟΛΥΜΠΙΟΥ: Το Βαμά ως χώρος λατρείας στο αρχαίο Ισραήλ, 
Αθήναι 1991.  
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χρονολογείται τον 8ο π.Χ. αιώνα, αλλά λειτουργούσε έως και τον 4ο π.Χ. αιώνα555. 

Πρόκειται για έναν ναό με μια βαθμίδα στους τοίχους και ένα βάθρο (podium) 

στη δυτική στενή πλευρά του χώρου.  Μπροστά από το βάθρο υπήρχε ένα 

θυσιαστήριο (εικ. 162)556. Το λατρευτικό αντικείμενο του ναού φαίνεται ότι είχε 

στηθεί κάθετα σε μια λίθινη βάση στο βάθρο, όπως φαίνεται από το λαξευμένο 

λίθο που έχει απομείνει. Δεν είναι σαφές αν στο βάθρο υπήρχε ένα λατρευτικό 

άγαλμα  ή ένας λατρευτικός λίθος. Παρόμοιοι ναοί έχουν έρθει στο φως στο 

Τελλ Σουκάς, στο Τελλ Αρκάς και στο Ούμ ελ Άμεδ κοντά στην Τύρο557.  

Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ενός υπαίθριου ιερού είναι το ιερό 

Μαάβετ Αμρίθ στην Συρία (εικ. 163)558. Πρόκειται για το ιερό μιας πηγής που 

διαμορφώνεται με το νερό από την πηγή σαν μια τετράπλευρη  δεξαμενή (47μ. x 

39μ.) βάθους 3 μέτρων, την οποία πλαισιώνουν τρεις στοές . Στην νότια πλευρά 

της δεξαμενής βρισκόταν ανάμεσα από δυο κίονες το θυσιαστήριο του ιερού, το 

οποίο ήταν στραμμένο προς το κέντρο της δεξαμενής. Στο κέντρο πάνω σε 

φυσικό βράχο ύψους 5,5 μέτρων βρισκόταν ο Ναϊσκος (3,75μ. x 2,50 μ.) του 

συγκροτήματος. Ο Ναϊσκος είναι μια τετράπλευρη κατασκευή, στην οποία είχαν 

τοποθετηθεί τα λατρευτικά είδωλα ή σύμβολα των θεοτήτων που λατρεύονταν 

στο ιερό559. Το ιερό βρισκόταν σε λειτουργία από  τον 6ο  έως τον 4ο π.Χ.  αιώνα. 

Τέτοια χαρακτηριστικά παρουσιάζει και ένα γειτονικό ιερό σε μια πηγή με το 

όνομα Άιν αλ-Χαγιάτ, μόνο που το ιερό αυτό έχει δυο Ναΐσκους, τον έναν 

απέναντι από τον άλλον. Ο καλύτερα σωζόμενος Ναΐσκος (3x3 μ.) αποτελείται 

555 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 132-133 εικ. 10.  
556 G. MARKOE: Die Phönizier … ό. π. σελ. 124-125 εικ. χωρ. αριθμ. 
557 G. MARKOE: Die Phönizier … ό. π. σελ. 130. 
558 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 129-130 εικ. 8. Βλ. G. MARKOE: Die 
Phönizier, Stuttgart 2003, σελ. 128. Βλ. Το σχέδιο της αποκατάστασης των Μ. DUNAND & 
Ν. SALIBY: Le temple d’Amrith dans la pérée d’Aradus (Bibliothèque Archéologique et 
Historique CXXI), Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris 1985, tab. LXIII) στο G. 
SPREAFICO: “The Southern Temple of Tell el-Husn/Beth-Shean: The sacred architecture of 
Iron Age Palestine reconsidered”, στο J. Córdoba, M. Molist κ.α.:  Proceedings of the 5th 
International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East Vol. III, Madrid 2008, σελ. 181-
202, εικ. 7.2. 
559  Αν και ο Α. Lesine (Architecture punique, Paris, 1962, σελ. 19-25 εικ. 10 και 11.) 
παραδέχεται ότι την ιερή τριάδα των θεοτήτων του ιερού θα εκπροσωπούσαν τρία 
λατρευτικά αγάλματα, σχεδιάζει μια αποκατάσταση του Ναΐσκου με τρεις λατρευτικές 
λίθινες στήλες. Βλ.  J. SHAW: "Phoenicians in Southern Crete", στο AJA 93. (1993), σελ. 165-
183.  
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από έναν μονόλιθο με κυρίαρχα τα αιγυπτιακά στοιχεία διακόσμησης, όπως 

είναι το γείσο με τους ουραιούς (εικ. 164)560. Ένα παρόμοιο ιερό έχει έρθει στο 

φως και στο τέμενος του θεού Εσμούν έξω από την Σιδώνα (4ος αι.π.Χ.). 

Πρόκειται για μια δεξαμενή μικρότερη από τα παραπάνω ιερά που 

τροφοδοτείται από την παρακείμενη πηγή Γιδλάλ. Η διαφορά με τα παραπάνω 

ιερά βρίσκεται στο γεγονός ότι το λατρευτικό επίκεντρο δεν στεγάζεται σε έναν 

Ναΐσκο, αλλά σε έναν υπερυψωμένο θρόνο σφιγγών.  Πρόκειται για ένα λίθινο 

κάθισμα, η βάση και τα ερεισίχειρα του οποίου διαμορφώνονται από τα 

ομοιώματα δυο μυθικών πλασμάτων με σώμα λιονταριού, φτερά αρπακτικού 

πτηνού και ανθρώπινο κεφάλι, είτε άνδρα, είτε γυναίκας (εικ. 165).    

 

Ι.4.3.3. Ο Ναϊσκος ως το λατρευτικό επίκεντρο 

Όπως φαίνεται από το ιερό Μαάβετ Αμρίθ το  κέντρο του λατρευτικού 

συγκροτήματος ενός φοινικικού ιερού ήταν ο Ναός ή Ναΐσκος, όπως ακριβώς στα 

αιγυπτιακά ιερά. Οι Ναΐσκοι ήταν τετράπλευρες λίθινες ή ξύλινες κατασκευές 

που στο εσωτερικό τους φυλασσόταν το λατρευτικό άγαλμα ή οποιοδήποτε 

λατρευτικό αντικείμενο της θεότητας του ιερού. Τέτοιες κατασκευές 

συναντούνται κατά κανόνα στα αιγυπτιακά ιερά και είχαν ξύλινες θύρες που 

άνοιγαν και έκλειναν. Στο κέντρο της μπροστινής πλευράς σχηματιζόταν ένας 

φτερωτός ηλιακός δίσκος, σύμβολο ιερότητας που εμφανίζεται και σε πολλά 

υπέρθυρα των εισόδων στα φοινικικά ιερά. Ουραιός εμφανίζεται σε κάποιες 

περιπτώσεις και εντός του Ναΐσκου561. Δυστυχώς πέρα από τους λίθινους 

Ναΐσκους στα υπαίθρια ιερά της Αμρίθ και της Άιν ελ-Χαγιάτ (εικ. 163. 164.) δεν 

έχουν έρθει στο φως άλλα τέτοια δείγματα.  

Το κενό αυτό συμπληρώνουν μια ιδιαίτερη κατηγορία ευρημάτων από τις 

φοινικικές μητροπόλεις και τις αποικίες τους σε όλη την Μεσόγειο. Πρόκειται για 

τις λίθινες, αναθηματικές στήλες με τέτοια μορφή που θα χαρακτηρίζονταν 

απομιμήσεις Ναΐσκων. Οι απομιμήσεις των τετράπλευρων αυτών Ναΐσκων 

λειτουργούσαν σαν αναθηματικές ή επιτάφιες στήλες, αλλά στην πρόσοψή τους 

560 G. MARKOE: Die Phönizier, Stuttgart 2003, σελ. 128-129. Ο. ΚΕΕL: Jahweh Visionen… ό. π. 
σελ. 100 εικ. 75. 
561 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 98 σημ. 176. 
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εμφανίζουν το εσωτερικού ενός ναού, καθώς εικονίζουν σε ανάγλυφο την 

θεότητα ένθρονη ή όρθια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως θα εκτεθεί στη 

συνέχεια, στο εσωτερικό τους εικονίζονται άλλα ιερά αντικείμενα (εικ. 166. 167. 

168. 169. 170)562. Πολλές από αυτές τις στήλες ήρθαν στο φως στους ιδιαίτερους 

φοινικικούς ιερούς χώρους, τα γνωστά νεκροταφεία τοφέθ σε πολλές περιοχές σε 

όλη την Μεσόγειο563. Τα ευρήματα αυτά μιμούνται τα φοινικικά ιερά και 

συγκεκριμένα το άδυτο των ναών, το οποίο αντιγράφουν. Σε κάποιες 

περιπτώσεις αποδίδουν μόνο το ιερό αντικείμενο. Αν και όπως υποστηρίζεται 

στην έρευνα δεν είναι δυνατόν από τα ανάγλυφα αυτά να προκύψουν ασφαλή 

συμπεράσματα για την αρχιτεκτονική των φοινικικών ιερών, παρόλα αυτά 

έχουν σμιλευθεί στις προσόψεις τους αρκετά στοιχεία για τα λατρευτικά 

αντικείμενα στα άδυτα των φοινικικών ιερών.  

Επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμα είναι και τα νομίσματα των φοινικικών πόλεων 

των ελληνορωμαϊκών χρόνων, τα οποία αποτυπώνουν κάποια σημαντικά ιερά. 

Σε αυτά κυριαρχούν μικρογραφίες των ιερών με την ανθρωπόμορφη θεότητα 

στο κέντρο ή ο Ναϊσκος με το λατρευτικό είδωλο ή τα λατρευτικά αντικείμενα564.   

Τα στοιχεία αυτά και τα αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορα φοινικικά ιερά 

φανερώνουν ότι τρία είδη λατρευτικών αντικειμένων είχαν θέση στα φοινικικά 

ιερά: Ανθρωπόμορφα αγάλματα των θεοτήτων, σύμβολα και λατρευτικοί λίθοι, 

βαίθυλοι, όπως συνηθίζεται να χαρακτηρίζονται στη σύγχρονη έρευνα.   

     

 

 

562 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 98-100 εικ. 74-75. Για άλλα 
παραδείγματα βλ. του ιδίου: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 142 εικ. 221. 
143 εικ. 222. Ναΐσκος από το Monte Sirai βλ. W. ZWICKEL : Der Salomonische Tempel, Mainz 
1999, σελ. 81-82 εικ. 35  βλ.  J. KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von 
Umm el-Amed für die Religionsgeschichte der Levante in vorhellenistischer Zeit“, M.Witte & 
J.Diehl:  Israeliten und Phönizier, (OBO 235) Fribourg-Göttingen 2008, σελ. 125-164. 153 εικ. 12. 
563 Η ίδρυση τέτοιων στηλών είχε σαφώς τον χαρακτήρα μιας λατρευτικής πράξης, όπως 
φανερώνουν οι επιγραφές αφιέρωσης τους στην θεότητα. Για τα λατρευτικά στοιχεία 
αυτά  βλ. E. STOCKTON: "Phoenician cult stones," Australian Journal of Biblical Archaeology 2.3 
(1974-75), σελ. 14-19. Πρβλ. S. RIBICHINI: “Tophet und das Punische Kinderopfer”  στο 
BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum 
Karthagos, Stuttgart 2004, σελ. 247-257. 
564 βλ. G. HILI: “Some Graeco-phoenician Schrines”, στο JHS 31. ( 1911), σελ.  56-64.  

141 
 

                                                             



Ι.4.3.4. Τα λατρευτικά αγάλματα 

Τα ανθρωπόμορφα ή σε κάποιες περιπτώσεις ζωόμορφα λατρευτικά 

αγάλματα των φοινικικών θεοτήτων, στα οποία προσφέρεται θυσία 

προσδιορίζονται με τον όρο maseka (מסכה), όπως μαρτυρείται στην επιγραφή της 

Καρατέπε565. Επίσης ο όρος sml (סמל) χρησιμοποιείται για τα αγάλματα θεών566, 

αλλά και ανθρώπων567. Ένα άγαλμα ίσως μικρού μεγέθους προσδιορίζει ο όρος 

sml, όπως φαίνεται από αναθηματικές επιγραφές από το Κίτιον και την 

Θαμασσό. Στην δίγγλωση επιγραφή της Θαμασσού ο όρος αναλογεί στον 

ελληνικό όρο «ανδριάντας»568. Στο Κίτιον ο όρος χρησιμοποιείται ως θηλυκό smlt 

 και φαίνεται ότι προσδιορίζει ένα γυναικείο αγαλματίδιο πιθανόν της(סמלת)

δωρήτριας σε στάση δέησης ως προσφορά στην θεά Αστάρτη568F

569.  

Οι θεότητες των φοινίκων εμφανίζουν πλούσια ανθρωπόμορφη 

εικονογραφία. Ξεχωρίζουν δυο εικονογραφικοί φαινότυποι, εκείνος του όρθιου, 

συνήθως ένοπλου θεού και ο τύπος της ένθρονης θεότητας με βασιλικά 

χαρακτηριστικά. Έντονη είναι η αιγυπτιακή επιρροή, ενώ δεν λείπουν και 

απεικονίσεις αιγυπτιακών θεοτήτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η 

σπανιότητα απεικόνισης του θεού Μελκάρτ και το φαινόμενο της πλήρους 

υιοθέτησης της εικονογραφίας του Ηρακλή. Για τον T. METTINGER μια τέτοια 

προτίμηση ίσως οφείλεται στην ουσιαστική έλλειψη μιας τοπικής 

ανθρωπομορφικής απεικόνισης της θεότητας. Κύριο επειχείρημά του είναι τα 

στοιχεία μιας ανεικόνιστης λατρείας του θεού, όχι μόνο στην μητρόπολη Τύρο, 

565 H δίγλωσση επιγραφή της αραμαϊκής Καρατέπε χρονολογείται γύρω στο 720 π.Χ. 
Καταγράφηκε πάνω σε λίθινους ορθοστάτες και λίθινα αγάλματα. Το ένα από αυτά 
είναι άγαλμα θεού, στο οποίο προσφέρθηκε θυσία. Στην επιγραφή χρησιμοποιείται 
προφανώς για τα ίδια τα αγάλματα ο όρος sml. Βλ. H. DONNER-RÖLLIG: Kanannäische 
und aramäische Inschriften (KAI). τομ. 2. Wiesbaden 1968, επιγρ. αρ. 26 (Α ΙΙΙ. 1 & C IV. 2) σελ. 
35-47. 
566 Επιγραφή από τη Βύβλο. Πρόκειται για ένα άγαλμα στον Βάαλ, sml baal.  Στην έρευνα 
κατανοείται ως είδωλο της θεάς Βααλάτ, ίσως της θεάς της πόλεως. Βλ. H. DONNER-
RÖLLIG: KAI ΙΙ., επιγρ. αρ. 12, σελ. 16-17. 
567  H. DONNER-RÖLLIG: KAI ΙΙ., επιγρ. αρ. 40, σελ. 57-58 και από τη Θαμασσό επι. 43 σελ. 
60-62. 
568 H. DONNER-RÖLLIG: KAI ΙΙ., επιγρ. αρ. 41, σελ. 58.  
569 H. DONNER-RÖLLIG: KAI ΙΙ., επιγρ. αρ. 33 σελ. 51.   
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αλλά και στην αποικία της Κάδης της Ισπανίας, όπου η λατρεία επικεντρώνεται  

σε δυο λίθινες στήλες570. 

Εφόσον χτιστεί ένας φοινικικός ναός αυτό που απομένει είναι η 

καθίδρυση του λατρευτικού αγάλματος μέσα σε αυτό.  Σε βασιλικές επιγραφές 

οι ίδιοι οι βασιλείς των φοινικικών πόλεων αναφέρονται στην πράξη αυτή με την 

χρήση του ρήματος ישב στη διάθεση Ιφείλ  με την σημασία ότι ο βασιλιάς 

«άφησε» την θεότητα να «κατοικήσει570F

571. Σε πολλές επιγραφές αναφέρονται 

αγάλματα ή στήλες ως αφιερώματα στα ιερά των θεοτήτων571F

572.  

   

Ι.4.3.5. Τα ιερά σύμβολα 

Στο τέμενος του θεού Εσμούν στην Σιδώνα βρέθηκαν στο υδάτινο ιερό της 

Αστάρτης ένας μεγάλος αριθμός συμπαγών λίθων, άλλοι είχαν ωοειδές  σχήμα 

και άλλοι ήταν αχλαδόσχημοι. Τα λίθινα αυτά αντικείμενα περιορίζονται στα 

10-50 εκ. ύψος και κάποια από αυτά διασώζουν αναθηματικές επιγραφές στον 

Ασκληπιό, δηλαδή τον κύριο του τεμένους Εσμούν. Η ερμηνεία των ευρημάτων 

διχάζεται ανάμεσα στην θεωρία των ιερών, λατρευτικών λίθων (Βetyls) και 

εκείνη που κατανοεί στο σχήμα αυτό την ιερά υδρία της θεάς Αστάρτης, εξαιτίας 

του ρόλου που έχει το νερό στο μικρό ιερό της573. Το ίδιο σχήμα αντικειμένων 

εμφανίζεται και στις φοινικικές στήλες από τα νεκροταφεία τοφέθ της 

Καρχηδόνας και των φοινικικών αποικιών της Μεσογείου. Ίσως στις στήλες των 

τοφέθ το φιαλόσχημο σύμβολο αναπαριστά, είτε την τεφροδόχο574, είτε το 

σπαργανωμένο βρέφος575.  

570 Βλ. T. METTINGER: No Graven Image… ό. π. σελ. 98. 
571 H. DONNER-RÖLLIG: KAI ΙΙ., σελ. 22 επιγρ. αρ. 14,16-17 &  σελ. 41 επιγρ. 26 ΙΙ 17-18. 
Πρβλ. J. FRIEDRICH & W. RÖLLIG: Phönizisch-Punische Grammatik, Roma 1999, §158 σελ. 
102, πρβλ.  H. NIEHR: „In Search of YHWH’S cult Statue… ό. π. σελ. 78. 
572 H. DONNER-RÖLLIG: KAI ΙΙ., σελ. 7-8 επιγρ. αρ. 5-6, πρβλ.  H. NIEHR: „In Search of 
YHWH’S cult Statue… ό. π. σελ. 78. 
573  Βλ.  T. METTINGER: No Graven Image… ό. π. σελ. 105. 
574  Ο όρος τοφέθ παράγεται από το αραμαϊκό ρήμα tefa που σημαίνει "κατακαίω". βλ. M. 
FANTAR: „Gottheiten, Heiligtümer und Kulte… ό. π. σελ. 229.   
575 Βλ. T.METTINGER: No Graven Image… ό. π. σελ. 112. Βλ. BADISCHES LANDESMUSEUM 
KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum Karthagos, Stuttgart 2004, εικ.  σελ. 
249. 
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Ένα επίσης πολύ σύνηθες σύμβολο είναι το σύμβολο της Τανίτ ή Τιννίτ. 

Πρόκειται για ένα όρθιο, ισοσκελές τρίγωνο με έναν κύκλο στην κορυφή και μια 

οριζόντια ευθεία, ακριβώς στο σημείο της κορυφής του τριγώνου, όπου αρχίζει ο 

κύκλος. Συχνά αυτή η ευθεία  εμφανίζει στις άκρες της, δεξιά και αριστερά, 

κάθετες γραμμές και το όλο σχήμα μοιάζει με μια σχηματοποιημένη γυναικεία 

μορφή σε στάση δέησης576. Σε άλλες περιπτώσεις μια ημισέληνος με τις κεραίες 

προς τα κάτω σκεπάζει την Τανίτ, ενώ σε κάποια ανάγλυφα εικονίζεται ένα ζώο 

μέσα στο τρίγωνο, προφανώς εκείνο της θυσίας. Δεν φαίνεται απίθανη η 

εξήγηση ότι συμβολίζεται η ίδια η θεότητα, όπως δηλώνει και το όνομα, μιας και 

εμφανίζεται κατά κανόνα στις τοφέθ, τους ιερούς χώρους που ήταν αφιερωμένος 

στις θεότητες Βάαλ-Χαμμών (τον κύριο ημών) και την Τανίτ (την κυρία ημών)577. 

Στην έρευνα έχει προταθεί ότι το σχήμα της Τανίτ μοιάζει με τα πήλινα, 

γυναικεία ειδώλια, τα οποία αφθονούν στον Ιούδα του 7ου αιώνα π.Χ. και 

ερμηνεύονται στην έρευνα ως απεικονίσεις της Ασερά. Το σύμβολο της Τανίτ 

συνοδεύεται συχνά από το κηρύκειον (caducaeus) του θεού Ερμή στην συνάφεια 

μιας λατρευτικής τελετής και μιας θυσίας (εικ. 189). Συνήθως τα σύμβολα αυτά 

ερμηνεύονται ως δηλωτικά της τελετουργικής θυσίας που έλαβε χώρα στις 

τοφέθ578.  

 

Ι.4.3.6. Η λατρεία των ιερών λίθων (ματσεβώθ) 

 Εκτός από την λατρεία ανθρωπόμορφων αγαλμάτων συναντάται το 

φαινόμενο ένας ή περισσότεροι λίθοι ή λίθινες στήλες να λειτουργούν ως ο 

πόλος της λατρείας σε κάποιο λατρευτικό χώρο στις περισσότερες μητροπόλεις 

της Φοινίκης, αλλά  και σε περιοχές σε όλο το φοινικικό κόσμο της διασποράς 

της Μεσογείου. Έχουν βρεθεί αρκετές επιγραφές που βεβαιώνουν ότι η φοινικική 

γλώσσα χρησιμοποιεί για τους επιμήκης λίθους, οι οποίοι έχουν στηθεί όρθιοι 

σαν αναθηματικές, λατρευτικές ή επιτάφιες  στήλες, τον γνωστό από την Π.Δ. 

576 Βλ.  T. METTINGER: No Graven Image… ό. π. σελ. 111. 
577 M. FANTAR: „Gottheiten, Heiligtümer und Kulte… ό. π. σελ. 231. 
578 Βλ.  T. METTINGER: No Graven Image… ό. π. σελ. 112. 
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όρο ματσεβά579. Ενεπίγραφες στήλες  που αυτοχαρακτηρίζονται ως ματσεβά και 

έχουν συνήθως επιτάφιο ή αφιερωματικό χαρακτήρα έχουν βρεθεί στο Κίτιον 

(εικ. 171)580, την Αθήνα581, τον Πειραιά (εικ. 172)582 και τις βορειοαφρικανικές 

πόλεις Τούγκα583 και Κωνσταντινή (Cirta Regia).  Ο όρος προέρχεται από το ρήμα 

nșb (ιδρύω, στήνω). Σε κάποιες καρχηδονιακές και νεοκαρχηδονιακές επιγραφές 

εμφανίζεται η λέξη επιπλέον με το n της ρίζας  μετά το προθεματικό m  ως 

μαντσεβάτ584. Σε επιγραφές από την Μάλτα585, την Σαρδηνία586 και το 

Χαντρουμέντουμ587 χρησιμοποιείται ο όρος νέτσιβ (ntb). Ενώ σε κάποιες 

επιγραφές ταφικού χαρακτήρα φαίνεται ότι αρκεί απλά ο όρος έβεν (λίθος)588. Οι 

λίθινες αυτές στήλες που έχουν έρθει στο φως δεν είναι αργοί λίθοι, αλλά 

επεξεργασμένοι σχηματίζοντας τέσσερις γωνίες και ισάριθμες πλευρές  που σε 

κάποιες περιπτώσεις η κορυφή τους διακοσμείται με ένα επιστέγασμα σαν 

αέτωμα. Χαρακτηριστικά η επιγραφή μια στήλης από την Καρχηδόνα  

χαρακτηρίζει την στήλη ως mnșbt pslt, ως γλυπτή, επεξεργασμένη στήλη589. Στην 

ελληνική γλώσσα γίνεται χρήση των όρων ιερός λίθος, ιερή, λατρευτική στήλη ή 

στύλος, ενώ τελευταία έχει προταθεί ο προσδιορισμός πεσσός και 

ανταποκρίνεται στους τετράπλευρους λίθους που βρέθηκαν στο ιερό του Κομμού 

579 Βλ. G. MARKOE: Die Phönizier, Stuttgart 2003, σελ. 123-124 & 133-134. Στην έρευνα 
χρησιμοποιείται ο όρος βαίθυλος (betyl). Η κριτική όμως που έχει γίνει τα τελευταία 
χρόνια έχει δείξει ότι η λέξη στις αρχαίες πηγές  έχει διαφορετική σημασία και δεν 
ανταποκρίνεται με ακρίβεια στον βιβλικό και φοινικικό όρο ματσεβά.  Για την κριτική βλ. 
M. GAIFMAN: “The aniconic image of the Roman Near East” στο T. Kaizer: The Variety of the 
Local Religious Life in the Near East, Leiden 2008, σελ. 45 & 53-54. 
580  Βλ. H. DONNER- W. RÖLLIG: KAI ΙΙ. επιγρ. αρ. 34 & 35 σελ. 52-53.    
581 Η επιγραφή είναι δίγλωσση, σε ελληνικά μόνο το όνομα, το πατρώνυμο και η 
καταγωγή (ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ, ΣΙΔΩΝΙΟΣ), ενώ στα φοινικικά αναφέρεται 
και ο χαρακτηρισμός της στήλης ως mșbt skr (στήλη ανάμνησης). Η στήλη χρονολογείται 
γύρω στα 400 π.Χ. βλ. H. DONNER - W. RÖLLIG: KAI ΙΙ., επιγρ. αρ. 53 σελ. 70.   
582 H. DONNER- W. RÖLLIG: KAI ΙΙ. επιγρ. αρ. 60 σελ. 73-74.   
583 H. DONNER - W. RÖLLIG: KAI ΙΙ. επιγρ. αρ. 100 σελ. 107-109. 
584 H. DONNER - W. RÖLLIG: KAI ΙΙ. επιγρ. αρ. 78, σελ. 96-97, επιγρ. αρ. 149 σελ. 145  & 
επιγρ. αρ. 165 σελ. 154. 
585 H. DONNER - W. RÖLLIG: KAI ΙΙ. επιγρ. αρ. 61, σελ. 76-78 
586 H. DONNER - W. RÖLLIG: KAI ΙΙ. επιγρ. αρ. 64, σελ. 79-80. 
587 H. DONNER - W. RÖLLIG: KAI ΙΙ. επιγρ. αρ. 98, σελ. 106-107. 
588 H. DONNER - W. RÖLLIG: KAI ΙΙ. επιγρ. αρ. 169, σελ. 155-156, επιγρ. αρ. 171, σελ. 156. 
589 H. DONNER - W.RÖLLIG: KAI ΙΙ. επιγρ. αρ. 78, σελ. 96-97. Χρησιμοποιείται το ίδιο ρήμα 
 με εκείνο που εμφανίζεται στην Π. Δ. για τις πλάκες των εντολών που λάξεψε ο פסל
Μωυσής. 
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της Κρήτης, το λεγόμενο φοινικικό ιερό ή ιερό των τριών πεσσών (εικ. 190-195.)590. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει μια καρχηδονιακή επιγραφή, σύμφωνα με την 

οποία η ματσεβά που αφιερώνεται στον Βάαλ Σαμήμ και τη θεά Τιννίτ θα πρέπει 

να στηθεί έτσι, ώστε η μπροστινή πλευρά να είναι στραμμένη στην δύση και η 

πίσω στην ανατολή591. Σημαντική είναι και η περιγραφή του ιερού λατρευτικού 

λίθου στην φοινικική Ηλιούπολη (σημ. Βάαλμπεκ) που παραδίδει ο ιστορικός 

των αυτοκρατορικών χρόνων Ηρωδιανός592. Πρόκειται για έναν μαύρο, κωνικό 

λίθο για τον οποίο λέγεται ότι έπεσε από τον ουρανό (διοπετής).  

Ο Ευσέβειος Καισαρείας στο έργο του «Ευαγγελική Προπαρασκευή» 

διέσωσε ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από τον Φίλωνα τον Βύβλιο. Ο 

συγγραφέας αυτός στο έργο του «Φοινικική Ἱστορία» ή «Φοινικικά» παραθέτει 

μια ενδιαφέρουσα διήγηση της μυθολογίας της πατρίδας του, την οποία 

αναδιηγείται με ευημεριστικό τρόπο. Στα πλαίσια της θεογονίας593 καταγράφει 

μια παράδοση που εξηγεί την προέλευση των λατρευτικών στηλών. Πρόκειται 

για τα εξής: «ἔτι δὲ (φησίν) ἐπενόησεν θεὸς Οὐρανὸς βαιτύλια͵ λίθους ἐμψύχους 

μηχανησάμενος»594. Ο θεός Ουρανός σύμφωνα με την παράδοση είναι εκείνος 

που επινόησε τα βαιτύλια, τους έμψυχους λίθους. Ο Οὐρανός στην φοινική 

μυθολογία του Φίλωνος είναι  γιος του Ἐλιοῦμ, σύζυγος της Γῆς, με την οποία 

απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον «῏Ηλον͵ τὸν καὶ Κρόνον͵ καὶ Βαίτυλον καὶ Δαγών͵ ὅς 

ἐστι Σίτων͵ καὶ Ἄτλαντα»595. Με την παράθεση των σημιτικών ονομάτων δίπλα 

590 Βλ. J. SHAW: Κομμός – Ένα Μινωικό Επίνειο και Ελληνικό Ιερό στη Νότια Κρήτη, 
Ηράκλειο 2007 ( Για το φοινικικό ιερό ιδ. σελ. 139-140). Την μετάφραση έχει επιμεληθεί η 
Ρόζμαρι Τζανάκη. Ο όρος είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος για το ιερό του Κομμού. 
Περιορίζεται όμως σε συγκεκριμένο σχήμα, κάτι που δεν ανταποκρίνεται σε άλλους 
ιερούς λίθους κωνικού, πυραμιδοειδούς ή ωοειδούς σχήματος που επίσης εμφανίζονται 
στην φοινικική διασπορά της Μεσογείου. Ίσως ο γενικός χαρακτηρισμός ιεροί, 
λατρευτικοί λίθοι δύναται να περιλαμβάνει και τους αργούς, ακατέργαστους λίθους και  
να αποδίδει όλες τις κατηγορίες.  
591 H. DONNER- W. RÖLLIG: KAI ΙΙ., επιγρ. αρ. 78, σελ. 96-97. 
592 ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ: Ιστορία 5.3.5-6: «ἄγαλμα μὲν οὖν͵ ὥσπερ παρ΄ Ἕλλησιν ἢ Ρωμαίοις͵ οὐδὲν 
ἕστηκε χειροποίητον͵ θεοῦ φέρον εἰκόνα· λίθος δέ τις ἔστι μέγιστος͵ κάτωθεν περιφερής͵ 
λήγων ἐς ὀξύτητα· κωνοειδὲς αὐτῷ σχῆμα͵ μέλαινά τε ἡ χροιά. διοπετῆ τε αὐτὸν εἶναι 
σεμνολογοῦσιν͵ ἐξοχάς τέ τινας βραχείας καὶ τύπους δεικνύουσιν͵ εἰκόνα τε ἡλίου 
ἀνέργαστον εἶναι θέλουσιν͵ οὕτω βλέπειν ἐθέλοντες». 
593 ΕΥΣΕΒΙΟΥ: Ευαγγελική Προπαρασκευή 1. 10, 15-30.   
594 ΕΥΣΕΒΙΟΥ: Ευαγγελική Προπαρασκευή 1. 10,23. 
595 ΕΥΣΕΒΙΟΥ: Ευαγγελική Προπαρασκευή 1, 10,24. 
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στα ελληνικά γίνεται κατανοητό ότι τα βαιθύλια ανάγονται σε μια πολύ αρχαία 

εποχή, όταν κυριαρχούσε ο Ουρανός, πριν την εξουσία του θεού ῏Ηλου, του 

γνωστού από τα έπη της αρχαίας Ουγκαρίτ ως Eλ. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι 

ένας από τους γιους του Οὐρανού ονομάζεται Βαίτυλος χωρίς να σχετίζεται με 

τα βαιτύλια. Το όνομά του όμως αντιστοιχεί στο βιβλικό τοπωνύμιο Βαιθήλ596. Σε 

άλλες ελληνικές πηγές  κατανοούνται οι ιεροί λίθοι σύμφωνα με μια interpraetatio 

graeca. Αναφέρουν ότι βαίθυλος ονομάστηκε ο λίθος που κατάπιε ο Κρόνος αντί 

του Διός και ότι έπεσε από τον ουρανό. Φοινικική προέλευση αναγνωρίζουν 

σχεδόν  όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς597.  Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι  και η 

περιγραφή του Δαμασκίου που περιγράφει  τα βαιτύλια ως λίθους που πέφτουν 

από τον ουρανό σαν μετεωρίτες598. Την παράδοση αυτή διασώζουν και άλλοι 

συγγραφείς599, αλλά στους Έλληνες κυριαρχεί  η παράδοση του λίθου που 

σημάδευε τον ομφαλό της γης στους Δελφούς. 

  

Ι.4.3.6.α. Άδυτο με μια Ματσεβά 

Πολλές είναι οι απεικονίσεις ιερών λίθων πάνω σε λίθινες επιτάφιες 

στήλες, πάνω στις προσόψεις αναθηματικών στηλών με την μορφή Ναΐσκου, 

αλλά και πάνω σε νομίσματα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. Ιεροί λίθοι 

(στη βιβλιογραφία ως betyls) απεικονίζονται πάνω σε λίθινες στήλες ταφικού 

χαρακτήρα. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι ένας λίθος διακοσμεί την μπροστινή 

πλευρά μιας λίθινης πολλές φορές ενεπίγραφης στήλης που ονομάζεται στα 

596 βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie (OBO 192), Fribourg / Göttingen 2003 
σελ. 133-135. 150-159. 
597 Ένα παράδειγμα από τον λεξικογράφο ΗΣΥΧΙΟ (5ος μ.Χ. αιώνας) στο λήμμα "βητα 99": 
"Βαίτυλος· οὕτως ἐκαλεῖτο ὁ δοθεὶς λίθος τῷ Κρόνῳ ἀντὶ Διός» Από τον 12ο μ. Χ. αιώνα 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες που διασώζει το λήμμα στο ΜΕΓΑΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ 
ΛΕΞΙΚΟΝ 192-193: "Βαίτυλος Λίθος γινόμενος κατὰ τὸν Λίβανον τὸ ὄρος τῆς Ἡλιουπόλεως. 
Βαίτυλος δὲ ἐκλήθη καὶ ὁ λίθος͵ ὃν ἀντὶ Διὸς ὁ Κρόνος κατέπιεν. Εἴρηται δὲ͵ ὅτι ἡ Ρέα βαίτῃ 
αἰγὸς σπαργανώσασα τῷ Κρόνῳ δέδωκε· βαίτη δὲ σημαίνει τὴν διφθέραν. Καὶ παρὰ τὸ βαίτη 
βαίτηλος. Βαίτη͵ στέγαστρον προβάτειον ἢ αἴγειον". 
598 Βλ. ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ Βίος Ισιδώρου του φιλοσόφου: 203: «βαίτυλον διὰ τοῦ ἀέρος 
κινούμενον». 
599  ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ Θεολογικά 47.43-46: "Πρόκλος δὲ ὁ φιλόσοφος ἱστορεῖ ὅτι καί τινα 
τῶν τοιούτων ἀγαλμάτων ἐτύγχανον διοπετῆ͵ ἄνω που περὶ τὸν ἀέρα πηγνυμένης ὕλης 
ἀρρήτου καὶ αὖθις καταπεμπομένης εἰς γῆν͵ οἷα δὴ περὶ τὴν Φοινίκην κατηνέχθησαν τὰ 
βαιτύλια". 
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φοινικικά ματσεβάτ. Σε πολλά ευρήματα που χρονολογούνται τον 8ο και 7ο π.Χ. 

αιώνα από την Τύρο, την Νόρα της Σαρδηνίας και την Καρχηδόνα (εικ. 173. 174. 

175. 176.)600 εμφανίζεται η απεικόνιση μιας λίθινης στήλης πάνω σε μιαν άλλη 

λίθινη στήλη και αυτό συμβαίνει, επειδή πρόκειται για διαφορετικές μεταξύ τους 

λειτουργίες. Η πραγματική στήλη έχει επιτάφιο χαρακτήρα και σηματοδοτεί την 

ταφή ενός νεκρού. Η  ανάγλυφη απεικόνιση μιας ακόμη στήλης πάνω στον 

επιτάφιο λίθο φανερώνει ότι η ανάγλυφη στήλη λειτουργεί ως ένα ιερό σύμβολο, 

ένα λατρευτικό αντικείμενο που προσθέτει ιερό χαρακτήρα στο μνημείο601. Αυτό 

γίνεται πιο σαφές στις στήλες που διαμορφώνουν στην μπροστινή τους 

επιφάνεια το εσωτερικό ενός Ναΐσκου που στεφανώνει συνήθως ένας φτερωτός 

ηλιακός δίσκος, ενώ η στέγη διακοσμείται με το αιγυπτιακό γείσο των ουραιών. 

Ο ιερός λίθος στο κέντρο απεικονίζεται πάνω σε μια βάση εντός του Ναΐσκου, 

όπως φαίνεται από ένα εύρημα από την τοφέθ της Μότυα (εικ. 177)602.   

Σε ένα νόμισμα από την αρχαία Βύβλο εικονίζεται ένα αρκετά μεγάλο 

ιερό με την επιγραφή «ΙΕΡΑΣ ΒΙΒΛΟΥ» (εικ. 178)603 . Στο κέντρο του περιβόλου 

του ιερού εικονίζεται ένα κωνικό ή πυραμιδοειδές  αντικείμενο πάνω σε μια 

βάση με κέρατα καθοσιώσεως στις γωνίες.  Προφανώς, πρόκειται για τον ιερό, 

λατρευτικό μονόλιθο του ιερού. Η παράσταση παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες 

με τα κυπριακά νομίσματα που απεικονίζουν το ιερό της Αφροδίτης στην Πάφο.  

Από το φοινικικό χώρο είναι επίσης γνωστές και αρκετές παραστάσεις 

ιερών αντικειμένων ωοειδούς ή σφαιρικού σχήματος πάνω σε άμαξες που έχουν 

την μορφή ναού ή Ναΐσκου με τροχούς (εικ. 179. 180. 181)604. Ίσως πρόκειται για 

λατρευτικους λίθους. Ο Φίλων ο Βύβλιος στο έργο  αναφέρεται σε ένα κινητό 

600 βλ.  H. SADER: “Iron Age Funerary Stelae from Lebanon”, στο Cuadernos de Arqueología 
Mediterránea, vol. 11., (Publicaciones del Laboratorio de Arqueología de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona) Barcelona 2005,  σελ. 40-41 εικ. 21 & 49-51 εικ. 31. 
601 Θα μπορούσε το φαινόμενο  να συγκριθεί με το σύμβολο του σταυρού σε χριστιανικά 
επιτάφια μνημεία.  
602 Βλ. BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und 
Reichtum Karthagos, Stuttgart 2004, εικ. σελ. 252 (χωρίς αρίθμηση). 
603 Το νόμισμα κόπηκε την εποχή του αυτοκράτορα Μακρινού (217-218 μ.Χ.)  βλ. G. HILL: 
«Some Graeco-Phoenician shrines », στο JHS 31 ( 1911), σελ.  56-64, & σελ. 60 εικ. ΙΙΙ. 16 
604 G. HILL: «Some Graeco-Phoenician shrines », στο JHS 31 ( 1911), σελ. 61 εικ. ΙΙΙ. 17-19 
πρβλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 215. 
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προφανώς ιερό με τον χαρακτηρισμό «ναός ζυγοφορούμενος»605. Αρκετά 

παραδείγματα απεικονίσεων ιερών λίθων σε άρματα συναντούνται στην Συρία 

και την Φοινίκη της ρωμαϊκής περιόδου κυρίως σε νομίσματα606. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρμα της Αστάρτης σε νομίσματα της Σιδώνας607. Ο 

τετρακιόνιος αυτός ναΐσκος φαίνεται ότι στηρίζεται πάνω σε δυο μεγάλους 

τροχούς, ενώ στο εσωτερικό του εμφανίζεται πιθανότατα η σχηματική 

αναπαράσταση ενός θρόνου σφιγγών. Το ιερό αντικείμενο πάνω στον θρόνο έχει 

σφαιρικό σχήμα και μάλλον πρόκειται, είτε για τον ιερό λίθο της θεάς ή για έναν 

μετεωρίτη608, όπως αναφέρει ο Φίλων ο Βύβλιος για τον «αεροπετή αστέρα»  της 

Τύρου609.  

Επίσης, ένα νόμισμα από την Τύρο απεικονίζει έναν Ναΐσκο εντός του 

οποίου εμφανίζεται ένα αντικείμενο που μοιάζει με φιάλη ή με λίθο (εικ. 182)610. 

Ο Ναΐσκος αυτός δεν έχει τροχούς φαίνεται όμως ότι στην βάση του εικονίζονται 

δοκοί για τη μεταφορά του. Εκτός από τις σταθερές βάσεις, τους τροχήλατους 

Ναΐσκους ή τον φορητό Ναΐσκο με δοκούς ένας ή περισσότεροι ιεροί λίθοι 

εικονίζονται και πάνω σε θρόνους. Οι θρόνοι αυτοί μπορεί να στηρίζονται πάνω 

σε σφίγγες, τους λεγόμενοι θρόνους σφιγγών ή θρόνους της Αστάρτης, επειδή 

εμφανίζονται ως αφιερώματα στην θεά. Ιεροί λατρευτικοί λίθοι (betyls) έχουν 

605 ΦΙΛΩΝΟΣ ΒΥΒΛΙΟΥ 20, 65, 1, στο έργο του ΕΥΣΕΒΙΟΥ: Ευαγγελική Προπαρασκευή 
1,10,12.  βλ. T. STAUBLI: Das Image der Nomaden,… ό. π. σελ. 223. 232. T. METTINGER: No 
graven Image...ό. π. σελ. 103-104 
606 G. HILL: «Some Graeco-Phoenician shrines », στο JHS 31 ( 1911), σελ. 61 εικ. ΙΙΙ. 17-19. 
Ηλιογάβαλος κ.α Ίσως από αυτή την παράδοση των αυτοκρατορικών χρόνων προέρχεται 
η έμπνευση απεικόνισης της κιβωτού στη συναγωγή της Καπερναούμ ως ναού με 
τροχούς. Ο μοναδικός υπαινιγμός στην Π.Δ. για τέτοια μεταφορά είναι κατά την 
επιστροφή της κιβωτού από τους Φιλισταίους. 
607 T. METTINGER: No graven Image...ό. π. σελ. 103-104 εικ. 5.11 και του ιδίου:  “The Absence 
of Images: The Problem of the Aniconic Cult at Cades and its teligio-historical Backround", 
στο SEL 21. (2004), 89-100 σελ. 92 & 100 Εικ. 5.  
608 Στην έρευνα έχει προταθεί η λύση ότι πρόκειται για την ιερά υδρία της θεάς (με το 
ύδωρ της ζωής). Τα παράλληλα στοιχεία στην ιερά δεξαμενή με το θρόνο της Αστάρτης 
στο τέμενος του Εσμούν στη Σιδώνα δεν αποκλείουν την σύνδεση του Ναΐσκου με την 
λατρεία και αυτού του θεού. Για τη συζήτηση βλ. T. METTINGER: No graven Image...ό. π. 
σελ. 103-106.  
609 Βλ. στον Ευσέβιο Ευαγ. Προπ. 1,10,31-21. πρβλ. T. METTINGER: No graven Image...ό. π. 
σελ. 103-104 
610 G. HILL: «Some Graeco-Phoenician shrines », στο JHS 31. ( 1911), σελ. 61-62 εικ. ΙV. 25. 
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έρθει στο φως σε διάφορα ιερά της Μεσογείου, όπως για παράδειγμα στον μικρό 

Ναΐσκο της Κερκουανής611 κ. α. 

 

Ι.4.3.6.β. Άδυτο με δυο Ματσεβώθ 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λατρευτικοί λίθοι ανά ζεύγη. Ένα 

πράγματι πολύ εντυπωσιακό εύρημα είναι μια επιτάφια στήλη που βρέθηκε 

ανατολικά της Τύρου, στο Burj esh-Shemali και εκτίθεται στο μουσείο της 

Βηρυτού (εικ. 183αβ). Η στήλη βρέθηκε στο νεκροταφείο του οικισμού, το οποίο 

παρουσιάζει ταφές από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και την Ύστερη 

Κλασσική Εποχή612. Πιθανότερη φαίνεται μια χρονολόγησή κατά την περσική 

περίοδο. Σαφές είναι ότι η στήλη παρουσιάζει την πρόσοψη ενός Ναΐσκου, όπως 

βεβαιώνουν οι ουραιοί στο γείσο της κορυφής και οι δυο ουραιοί γύρω από τον 

ηλιακό δίσκο στο μέσον της μετώπης. Στο εσωτερικό του Ναΐσκου εμφανίζονται 

δυο ιεροί λίθοι. Αν και δεν είναι σαφές αν οι κορυφές των ιερών λίθων 

διακοσμούνται με ροΐσκους ή με ηλιακούς δίσκους που πλαισιώνουν ουραιοί613, 

πρόκειται αδιαμφισβήτητα για δυο λατρευτικούς λίθους πάνω σε ένα 

υπερυψωμένο θρανίο. Παρόμοιες στήλες με δυο ανάγλυφους,  λατρευτικούς 

λίθους στην πρόσοψή έχουν βρεθεί σε διάφορες τοφέθ της Μεσογείου, όπως στην 

Μότυα614.  

Δυο είναι και οι λατρευτικοί λίθοι στη λατρεία του Μελκάρτ της Τύρου, 

τόσο στην μητρόπολη, όσο και στην αποικία της Κάδης στην Ισπανία, όπως 

μαρτυρούν νομίσματα της αποικίας615. Τους δυο λίθους που εικονίζονται 

611 M. FANTAR: „Gottheiten, Heiligtümer und Kulte“, στο BADISCHES LANDESMUSEUM 
KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum Karthagos, Stuttgart 2004, σελ. 229. 
612  Βυρηττός National Museum (No 2069) βλ.  H. SADER: “Iron Age Funerary Stelae from 
Lebanon”, στο Cuadernos de Arqueología Mediterránea, vol. 11., (Publicaciones del Laboratorio 
de Arqueología de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona) Barcelona 2005,  σελ. 76   
613 H. SADER: “Iron Age Funerary Stelae from Lebanon… ό. π. σελ. 76. 
614 Βλ. Βλ. BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und 
Reichtum Karthagos, Stuttgart 2004, σελ. 253 εικ. χωρ. αρ. 
615 T. METTINGER: “The Absence of Images: The Problem of the Aniconic Cult at Cades and 
its Religio-Historical Backround”  στο SEL 21 (2004), σελ. 89-100 εικ. 1. 
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ανάμεσα στον ήλιο και την σελήνη, καθώς και σε ένα δέντρο και ένα θυμιατήριο 

συνοδεύει η επιγραφή «ΑΜΒΡΟCΙΕ ΠΕΤΡΑΙ ή ΠETΡΕ ή  ΠΑΙΤΡΕ» (εικ. 184 )616. 

 

Ι.4.3.6.γ. Άδυτο με τρεις Ματσεβώθ. 

Ένας σημαντικός αριθμός αφιερωματικών στηλών σε τοφέθ ή άλλους 

χώρους σε φοινικικές αποικίες στην Μεσόγειο παρουσιάζει στην πρόσοψη μια ή 

περισσότερες τριάδες από ιερούς στύλους (εικ. 185. 186. 187.)617.  Συνήθως, ο 

κεντρικός λίθος εμφανίζεται ψηλότερος από τους άλλους δυο και δεν φαίνεται 

απίθανο με αυτόν τον τρόπο να αποδίδονται τριάδες θεοτήτων, όπως ήταν 

σύμφωνα με τον S. MOSCATI618 το πάνθεον των φοινικικών πόλεων. Σε τρεις 

κατηγορίες διακρίνονται και τα πήλινα ειδώλια που έρχονται στο φως στις 

ανασκαφές. Σύμφωνα με τα ευρήματα από δυο favissae στην φοινικική πόλη Dor 

(τα ελληνορωμαϊκά ΔΩΡΑ ΤΑ ΙΕΡΑ) στην ακτή του σημερινού Ισραήλ, ο E. 

STERN αναγνωρίζει τρεις διαφορετικούς τύπους:  Τον ένθρονο ή όρθιο ώριμο, 

αρσενικό θεό, την Αστάρτη και τον νεαρό θεό, συνήθως γιο του θεϊκού 

ζεύγους619.  Ίσως οι τρεις ιεροί λίθοι να αποδίδουν την θεϊκή οικογενειακή 

τριάδα. Το τρίλιθον αυτό λατρευτικό σύμβολο αναφέρεται στην Μισσνά, στην 

πραγματεία για την ειδωλολατρία (Avoda zara) και ονομάζεται «Μέρκολις» 

 που προφανώς αποδίδει το λατινικό Mercurius, αντίστοιχο του (מרקוליס)

ελληνικού θεού Ερμή620. Όπως φαίνεται μια στήλη από το Λιλιβαίον της Σικελίας 

και μια δεύτερη από το Χαντρουμέτουμ, οι τριάδες των λίθων τοποθετούνταν σε 

616 Στον τοπικό θρύλο για την ίδρυση της πόλης οι δυο λίθοι φαίνεται ότι συμβολίζουν τα 
δυο νησιά, πάνω στα οποία χτίστηκε η Τύρος. βλ. G. BIJOVSKY: “The Ambrosian Rocks 
and the Sacred Precinct of Melkart in Tyre”, στο C. AlFARO ASINS : XIII. Congreso 
Internacional de Numismatica, Madrid 2003, Acta-Proeseedings-Actes, Vol. 1., Madrid 2005, σελ. 
829-834.  
617  Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το τρίλιθον σε μια στήλη από τη Νόρα της 
Σαρδηνίας που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Κάγκλιαρι (254488). Βλ. 
BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum 
Karthagos, Stuttgart 2004, σελ. 165 Εικ. 48. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα τρίλιθον που 
στεφανώνει μια ημισέληνος από την ίδια περιοχή και μια στήλη με τρεις τριάδες λίθων 
από το βορειοαφρικανικό Χαντρουμέτουμ. βλ. E. STOCKTON: "Phoenician cult stones," 
Australian Journal of Biblical Archaeology 2.3 (1974-75), σελ. 15 εικ. h. & i. 
618 S. MOSCATI: The World of the Phoenicians, London 1973, σελ. 62. 
619 E. STERN:  „What happened to the Cult Figurines?”  στο BAR XV. 4. (1989) σελ. 29. 
620 Mischna IV, 1: (  βλ. W. ELMSTLE: The Mishna on Idolatry ‘Avoda (שלש אבנים זו בצד  מרקוליס 
Zara, (TSBPL Vol. 8.) Cambridge 1911,  σελ. 62-63 

151 
 

                                                             



μια βάση και είχαν σαφή λατρευτική λειτουργία, όπως τα λατρευτικά αγάλματα 

(εικ. 188. 189)621.  

Στα 1979 ήρθε στο φως ένα ιερό στον Κομμό στη νότια Κρήτη, στο οποίο 

βρέθηκε in situ ένα τρίλιθον αποτελούμενο από τρεις πεσσούς που 

χρονολογείται γύρω στο 800 π.Χ. (εικ. 190. 191. 192. 193. 194. 195.)622. Είναι πολύ 

ενδιαφέρον ότι ανάμεσα στους πεσσούς βρέθηκαν εκτός από ένα άλογο τοπικού 

εργαστηρίου δυο αιγυπτιακά αγαλματίδια, ένα της λεοντόμορφης θεάς Σεχμέτ 

και ένα του γιού της Νεφερτούμ, προφανώς ως αφιερώματα623. Βέβαια, μητέρα 

και γιος παραπέμπουν στον σύζυγο και πατέρα αιγυπτιακό θεό Φθα της 

Μέμφιδας, επειδή και οι τρεις μαζί αποτελούν την ιερή τριάδα της πόλης. Ίσως 

ήταν οι λατρευτικοί λίθοι αφιερωμένοι στην ιερή τριάδα της Μέμφιδας, ίσως και 

τα ευρήματα να είναι αποτέλεσμα ενός συγκρητισμού ανάμεσα στους 

πολιτισμούς στο κοσμοπολίτικο λιμάνι του Κομμού.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621 Βλ. E. STOCKTON: "Phoenician cult stones… σελ. 15 εικ. 2d. & J. SHAW: Phoenicians in 
Southern Crete ... σελ. 13 Εικ. 16 &  17. 
622 J. SHAW: "Phoenicians in Southern Crete ... σελ. 6 εικ. 7 και του ιδίου: Κομμός – Ένα 
Μινωικό Επίνειο και Ελληνικό Ιερό στη Νότια Κρήτη, Ηράκλειο 2007, σελ. 42 εικ. 34. 
623 J. SHAW: Κομμός – Ένα Μινωικό Επίνειο… ό. π. σελ. 44 εικ. 37.  
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Ι.5. Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

Ι.5.1. Οι γραπτές πηγές για την προϊσλαμική Αραβία 

Οι γραπτές πηγές για την ιστορία της θρησκείας της προϊσλαμικής 

αραβικής χερσονήσου είναι ελάχιστες και αποσπασματικές. Ξεχωριστή όμως 

θέση ανάμεσά τους έχει το έργο Κιτάμπ αλ-Ασνάμ (Το Βιβλίο των Ειδώλων) του 

ιστορικού Ίμπν Αλ-Κάλμπι. O Ίμπν Αλ-Κάλμπι περιγράφει την ισλαμική εκδοχή 

της ιστορίας των λατρειών της εποχής της τσαχιλίγια (άγνοιας, ειδωλολατρίας). 

Στα πλαίσια του έργου του αναφέρεται στα κεντρικά λατρευτικά αντικείμενα 

των αραβικών ιερών, τα περιγράφει και παραδίδει τους βασικούς όρους που 

χαρακτηρίζουν τα λατρευτικά είδωλα των θεοτήτων της προϊσλαμικής Αραβίας. 

Γράφει:624 «Εάν ένα ανθρωπόμορφο είδωλο έχει κατασκευαστεί από ξύλο, χρυσό ή 

ασήμι, τότε λέγεται ṣanam, αν είναι από πέτρα τότε ονομάζεται waṯan»625. 

Αναφερόμενος στους κατοίκους της Μέκκας626 υποστηρίζει ότι όλοι είχαν ένα 

είδωλο στα σπίτια τους και προσεύχονταν σε αυτό. Όταν επρόκειτο να ταξιδέψει 

κάποιος το τελευταίο πράγμα που έκανε πριν την αναχώρησή και το πρώτο κατά 

την επιστροφή ήταν να αγγίξει τελετουργικά το είδωλο με το χέρι627.  

Υπήρχαν και είδωλα για την κοινή λατρεία, καθώς και ιερά. Όποιος δεν 

μπορούσε να εξασφαλίζει ένα είδωλο και ένα ιερό για αυτό, τότε έστηνε ένα 

λίθο σε κάποιον ιερό χώρο, ή κάποιο μέρος που ο ίδιος θεωρούσε κατάλληλο. 

Στα ταξίδια, στο χώρο της διανυκτέρευσης διάλεγε κάποιος τέσσερις λίθους, 

ξεχώριζε τον ωραιότερο και τον χαρακτήριζε θεό. Με τις άλλες τρεις διαμόρφωνε 

μια πρόχειρη εστία για την παρασκευή του φαγητού. Με την αναχώρηση 

άφηναν τους λίθους στον τόπο τους και ακολουθούσαν αυτή την συνήθεια κάθε 

φορά που έστηναν καταυλισμό628.  

624 R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch-Kitab Al-Aṣnam des Ibn Al-Kalbi, Leipzig 1941, 
σελ. 58. 
625 Αν και σε κάποια σημεία του βιβλίου του δεν τηρείται με συνέπεια αυτή η διάκριση βλ. 
R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch-Kitab Al-Aṣnam des Ibn Al-Kalbi, Leipzig 1941, σελ. 
58. 111. 134. 
626 R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch …ό. π. σελ. 47. 
627 Χρησιμοποιείται το ρήμα masaḥa αντίστοιχο του εβρ. (משח). Πρόκειται για πρακτικές 
γνωστές και από την Π.Δ. (Ως.13,2. Ιωβ 31,27 και 1 Βασ. 19,18). βλ. R. KLINKE-
ROSENBERG: Das Götzenbuch …ό. π. σελ. 111 σημ. 231. 
628 R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch …ό. π. σελ. 47 
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Σύμφωνα με τον Ίμπν Αλ-Κάλμπι στην αραβική χερσόνησο υπήρχαν 

ναοί (bayt), αλλά και υπαίθρια ιερά με απλή περίφραξη, συνήθως από αργούς 

λίθους. Οι ιεροί αυτοί τόποι ονομάζονταν ḥimâ (ḥmj σημαίνει «προστατεύω») και 

προσδιορίζει έναν τόπο που ανήκει στην θεότητα και απαγορεύεται 

οποιαδήποτε εκμετάλλευση του από τους ανθρώπους629. Την σημασία του 

απαγορευμένου φανερώνει και ο όρος ḥaram (ḥarama σημαίνει «αποκλείω», 

«απαγορεύω την πρόσβαση»), ο οποίος χρησιμοποιείται και έως σήμερα για να 

προσδιορίζει ισλαμικούς πλέον ιερούς χώρους (ḥaram as-sarif)630. Στο κέντρο των 

αρχαίων ιερών χώρων βρισκόταν ένας ή περισσότεροι όρθιοι λίθοι (στήλες) ενώ 

μικρότεροι λίθοι διαχώριζαν τον ιερό χώρο του τεμένους από το κοινό έδαφος. 

   Οι Άραβες ονόμαζαν τους λίθους που τους είχαν στήσει σε όρθια θέση 

al-anṣab. Θυσίαζαν μπρος ή μπάνω σε αυτούς τα προσφερόμενα ζώα και 

τελούσαν την ιερή περικύκλιση631, όπως ακριβώς γινόταν με την Κάαμπα, η 

οποία είχε και πριν την ισλαμική εποχή εξέχουσα θέση στην λατρευτική ζωή των 

Αράβων. Η λέξη al-anṣab (ενικ. nuṣub) προέρχεται από το ρήμα nṣb (στήνω, 

ιδρύω), όπως ακριβώς και ο εβραϊκός όρος για τη λίθινη λατρευτική στήλη, την 

ματσεβά632. Συνήθως, οι άραβες θυσίαζαν πρόβατα και γαζέλες στους λίθους 

αυτούς. Έπαιρναν το αίμα του ζώου και το έχυναν τελετουργικά στην κορυφή 

629 Ο συγγραφέας αναφέρεται σε έναν ιερό τόπο που είχαν αφιερώσει οι κάτοικοι της 
Μέκκας στην θεότητα al-ʿUzzâ σε ένα φαράγγι κοντά στην πόλη. Για το συγγραφέα το 
ιερό αυτό ήταν ανταγωνιστικό της Κάαμπα. Ο ιερός τόπος είναι αυτό που προηγείται και 
ένας ναός ως “bait” χτίζεται μετά. Οι τόποι αυτοί λειτουργούν και σαν άσυλο. Βλ.  R. 
KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch - Kitab Al-Aṣnam des Ibn Al-Kalbi, Leipzig 1941, σελ. 
37. 97. 138-139.  
630 R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch - Kitab Al-Aṣnam …ό. π. σελ. 37. 97-98. 
631 Η ιερή περικύκλιση ονομάζεται ad-dawar, ένα όνομα που χρησιμοποιείται και για τον 
ίδιο τον ιερό λίθο. Βλ. R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch …ό. π. σελ. 112 σημ. 237, 
σελ. 121 σημ. 306, σελ. 132 σημ. 371. 
632 R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch …ό. π. σελ. 111 σημ. 235. 
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της λίθινης στήλης633. Στους λίθους αυτούς ορκίζονταν634 και σε κάποιες 

περιπτώσεις αναφέρεται και η μεταφορά τους από το ένα μέρος στο άλλο635. 

Ένας λίθος λειτουργούσε ως το ιερό, λατρευτικό αντικείμενο τόσο 

αρσενικών, όσο και θηλυκών θεοτήτων, όπως η al-ʿUzza, η  al-Lat636 και η Naila637. 

Όπως φαίνεται από τις γραπτές πηγές ένας λατρευτικό λίθος είχε την ίδια 

θρησκευτική σημασία με ένα λατρευτικό ανθρωπόμορφο ή ζωόμορφο είδωλο. 

Προφανώς τέτοιος θα ήταν και ο ρόλος του λίθου της Κάαμπα στην Μέκκα. Φως 

στις πληροφορίες του Ίμπν αλ-Κάλμπι μπορούν να δώσουν τα ευρήματα από τις 

ανασκαφές του πολιτισμού της όασης Τειμάν, της τόσο πλούσιας σε ευρήματα 

Υεμένης, αλλά και των αστικών κέντρων του κράτους των Ναβαταίων.   

     

Ι.5.2. Η θρησκεία της αρχαίας νότιας Αραβίας (Υεμένη, Χαδραμαούτ).  

Στο βιβλίο της Γενέσεως (10,24) ο  Γιοχτάν (Qahtan στη αραβική 

παράδοση) αναφέρεται ως γενάρχης των Αράβων. Οι δυο γιοι του, 

Χαζαρμαγουέτ και Σέβα, φαίνεται να σχετίζονται με τις περιοχές Χαδραμαούτ 

και Σαβά, η δεύτερη γνωστή από τη βιβλική αναφορά στη θρυλική βασίλισσα και 

τη σχέση της με το Σολόμωντα. Η γενεαλογία αυτή αναφέρεται στους Άραβες 

στα νότια της χερσονήσου, όπου παράγεται το λιβάνι, η περιοχή δηλαδή που 

σήμερα βρίσκεται η Υεμένη και η Χαδραμαούτ (εικ. 196)637F

638. Η περιοχή αυτή 

παρουσιάζει από την Αρχαιότητα μόνιμα εγκατεστημένους πληθυσμούς, 

633 Η επίχριση (nasaka εβρ. נסך) του αίματος του ζώου στην κορυφή των ιερών λίθων δεν 
θυμίζει τόσο την επίχρυση της λίθινης στήλης στην Βαιθήλ από τον Ιακώβ, όσο το 
τελετουργικό της ημέρας του εξιλασμού. Με το αίμα από τα σφάγια ο αρχιερέας επιχρίει 
τα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου. Βλ. R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch …ό. π. 
σελ. 48. 49. 112-113 σημ. 246. 
634 R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch …ό. π. σελ. 40. 52. 
635 Οι λατρευτικοί λίθοι συνήθως είναι σταθεροί στον ιερό τόπο τους. Άλλωστε τις 
περισσότερες φορές λόγω μεγέθους είναι αδύνατη η μεταφορά τους. Ίσως να πρόκειται 
για μικρές ιερές πέτρες που λειτουργούσαν σαν φυλακτά και ο πιστός φέρει στο σαμάρι 
της καμήλας του. Δεν φαίνεται όμως και απίθανο να αναφέρεται στην qubba, με την 
οποία οι φυλές μετέφεραν τους θεούς τους στο πεδίο της μάχης (βλ. την ενότητα για την 
κιβωτό της Διαθήκης). Βλ. R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch …ό. π. σελ. 52. 121-
122. 83 σημ. 72. 
636 Η al-Lat χαρακτηρίζεται ως ένας τετράγωνος λίθος. R. KLINKE-ROSENBERGER: Das 
Götzenbuch …ό. π., σελ. 20. 37. 92. 
637 R. KLINKE-ROSENBERGER: Das Götzenbuch …ό. π. σελ. 20. 44. 
638 Βλ. Το χάρτη της σελ. 324 στο W. DAUM - W. MÜLLER - STAATLICHE MUSEUM FÜR 
VÖLKERKUNDE MÜNCHEN κ.α.: Im Land der Königin von Saba, München 1999. 
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πράγμα που συνετέλεσε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζονται εκτός από τα 

μικρά ή τα υπαίθρια ιερά και  μεγάλοι ναοί με επαγγελματίες ιερείς που 

ρύθμιζαν και διοικούσαν τα συγκροτήματα των μεγάλων ιερών. Έδιναν 

χρησμούς, φρόντιζαν για την είσπραξη της δεκάτης, έκαναν θυσίες και άλλα 

τελετουργικά που σαν κύριο σκοπό είχαν να εξασφαλίσουν από την θεότητα την 

χορήγηση της ζωογόνου βροχής639. Το τέμενος στα αρχαία ιερά σχημάτιζε ένα 

τείχος, είτε σε οβάλ κάτοψη, όπως ο ναός του Αλμακά στην όαση του Μάριμπ 

(εικ. 197)640, είτε σε ορθογώνιο σχήμα, όπως στο ναό του αλ-Μασατζίντ, νότια του 

Μάριμπ. Τα περισσότερα ιερά αποτελούνταν συνήθως από ένα ορθογώνιο 

σκεπαστό κτίσμα με άδυτο. Εκτός από τα μεγάλα ιερά της δημόσιας λατρείας 

μαρτυρούνται οικογενειακά ιερά σε οικείες καθώς και κυκλικά ιερά με λίθους 

και τρίλιθα στην ύπαιθρο.  

Αγάλματα και στήλες διαφόρων σχημάτων και μεγέθους εμφανίζονται 

ως αφιερώματα στους ναούς, αλλά κυρίως σε χώρους ταφής που βρίσκονταν 

δίπλα στους ναούς ως μνημεία για τους νεκρούς και έπαιζαν κάποιο ρόλο στις 

επιμνημόσυνες τελετές641. Τα ευρήματα αυτά συνήθως συνοδεύονται από 

αναθηματικές επιγραφές στην τοπική διάλεκτο της 1ης π.Χ. χιλιετίας στην 

ιδιαίτερη γραφή της Υεμένης. Πέρα από τις στήλες επιγραφές συνοδεύουν 

αγάλματα και λίθινα θυσιαστήρια διαφόρων σχημάτων. Συνήθως αναφέρεται το 

όνομα του δωρητή, το όνομα της θεότητας ή ο ναός, στον οποίο ανατίθεται η 

δωρεά καθώς και σε κάποιες επιγραφές η αιτία της αφιέρωσης. Τα λίθινα 

θυσιαστήρια χρησίμευαν για αιματηρές θυσίες, προσφορές αγαθών, χοές, αλλά 

κυρίως για την προσφορά ενός τοπικού πολύτιμου αρωματικού προϊόντος, του 

θυμιάματος642. Οι στήλες και τα θυσιαστήρια φέρουν συνήθως ως σύμβολο μια 

ημισέληνο και έναν δίσκο, ίσως την πανσέληνο, δεν αποκλείεται όμως να 

πρόκειται και για τον ηλιακό δίσκο, όπως φαίνεται από μια στήλη αφιερωμένη 

639 W. MÜLLER: „Zur Religion des antiken Südarabiens“ “ στο W. DAUM - W. MÜLLER κ.α.: 
Im Land der Königin von Saba, München 1999, σελ. 128. 
640 βλ.  I. GERLACH: „Die Grabungen des Deutschen Archäologischen Instituts Sanä’a im 
sabäischen Friedhof des Awam-Tempels in Marib“, στο  W. Daum - W. Μüller  κ. α.: Im Land 
der Königin von Saba, München 1999, σελ. 113-123, ιδ. σελ. 114 εικ. 2. 
641 W. MÜLLER: „Zur Religion des antiken Südarabiens“… ό. π. σελ. 128. 
642 W. MÜLLER: „Zur Religion des antiken Südarabiens“… ό. π. σελ. 128. 
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στην ηλιακή θεά Šams που ήρθε στο φως νότια της Σάνα και χρονολογείται τον 

1ο  μ.Χ. αιώνα (εικ. 198)643.  

Ανθρωπόμορφα αγάλματα και ανάγλυφα ανθρώπινων μορφών από 

αλάβαστρο ή μέταλλο έχουν βρεθεί σαν αφιερώματα σε ναούς σε στάση δέησης, 

αλλά και σε χώρους ταφής με σαφή μνημειακό χαρακτήρα (εικ. 199)644. Σε 

κάποια ευρήματα μόνο το κεφάλι έχει κατασκευαστεί από αλάβαστρο και έχει 

«εντοιχιστεί» σε μια λίθινη στήλη (εικ. 200)645.  Πολλές στήλες από ασβεστόλιθο 

για τους νεκρούς έχουν όπως και οι ναβαταϊκές χαρακτηριστικά ενός 

ανθρώπινου προσώπου (εικ. 201. 202)646. Οι στήλες αυτές χρονολογούνται στον 1ο 

μ.Χ. αιώνα.  

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα σπάνιο ανάγλυφο που 

εικονίζει μια λιτανεία ανδρών, οι οποίοι προφανώς επιστρέφουν από την μάχη 

κρατώντας λάφυρα και τα αποκομμένα χέρια των εχθρών (εικ. 203)647. Το πάνω 

διάζωμα της παράστασης  θα πρέπει να γίνει κατακοητό ως ο ιερός χώρος και 

δηλώνεται με δυο φτερωτούς ταύρους, παρόμοιους με τα μεσοποταμιακά 

adalammu, οι οποίοι πλαισιώνουν ένα ιερό δέντρο, το δέντρο της ζωής. Το 

ανάγλυφο χρονολογείται στον 5ο π.Χ. αιώνα και μαρτυρεί επιρροές από την 

Μεσοποταμία. Είναι ενδιαφέρον ότι και σε αυτό η θεότητα δεν εικονίζεται.  

Σχεδόν κανένα από τα αγάλματα που έχουν έρθει στο φως στην περιοχή 

δεν δύναται να χαρακτηριστεί άγαλμα θεότητας. Στην έρευνα για την θρησκεία 

της αρχαίας Υεμένης μόνο ένα εύρημα γίνεται αποδεκτό ως απεικόνιση μιας 

643 Πρόκειται για μια στήλη 49 εκ. ύψους, με πλάτος 30 εκ. και πάχος μόλις 7 εκ. Ο 
δωρητής  Λουχαγυάτ  αφιέρωσε την στήλη στην θεά, ύστερα από επιθυμία της, όπως 
έγινε γνωστό σε σχετικό χρησμό. Βλ. W. DAUM - W. ΜÜLLER - STAATLICHE MUSEUM 
FÜR VÖLKERKUNDE MÜNCHEN κ. α. :  Im Land der Königin von Saba, München 1999, εικ. 
σελ. 230, σελ. 288 εικ. 4Μ, σελ. 290 εικ. 32Μ. 
644 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αγάλματα βασιλέων και ευγενών σε στάση 
δέησης. Βλ. W. DAUM - W. ΜÜLLER - STAATLICHE MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE 
MÜNCHEN κ. α. :  Im Land der Königin von Saba, München 1999, σελ. 296-301. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Μουσείο των Αδάνων είναι το άγαλμα του 
Γιασδουκίλ Φαριούμ, βασιλιά του Αξάν  (1ος  π. Χ. αιώνας) (σελ. 299 εικ. 59Μ). 
645 Βλ. W. DAUM - W. ΜÜLLER κ.α.:  Im Land… ό. π. σελ. 296-297 εικ. 43Μ και 44Μ. 
Προφανώς από τέτοιες στήλες προέρχονται τα αλαβάστρινα κεφάλια 202Μ, 22Μ, 74Μ, 
80Μ και 84Μ. 
646 W. DAUM - W. ΜÜLLER κ.α. : Im Land… ό. π. σελ. 295 εικ. 203Μ & 204Μ. 
647 W. DAUM - W. ΜÜLLER κ.α.:  Im Land… ό. π. σελ. 288 εικ. 26Μ. 
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θεότητας.  Πρόκειται για την φτερωτή, γυμνή θεά, πιθανόν έργο του 6ου  ή 5ου  

π.Χ. αιώνα (εικ. 204)648. Ίσως και ένας χάλκινος όφις 11 εκ. μήκους με έναν κρίκο 

για την ανάρτησή του θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απεικόνιση του Αλμακά, του 

τοπικού θεού της σελήνης, αλλά και πάλι δεν είναι σαφές (εικ. 205)649. Το κεφάλι 

του όφεως έχει καταστραφεί κατά το ήμισυ, το σχήμα του όμως έχει οδηγήσει 

κάποιους ερευνητές να υποθέσουν ότι το ομοίωμα του όφεως είχε ανθρώπινο 

πρόσωπο. Δυο όφεις πλαισιώνουν το σύμβολο με την ημισέληνο και τον δίσκο σε 

ένα χάλκινο θυμιατήριο που βρίσκεται σήμερα στο Μητροπολιτικό Μουσείο της 

Νέας Υόρκης. Την χειρολαβή του σχηματίζει μια αντιλόπη (εικ. 206)650. Οι δυο 

όφεις φαίνεται ότι πλαισιώνουν το σύμβολο του σεληνιακού θεού, την 

ημισέληνο. Η χάλκινη ανάγλυφη πλάκα καταλήγει σε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο 

που μάλλον χαρακτηρίζει έναν ναό. Δεν φαίνεται απίθανο και το κεντρικό 

λατρευτικό αντικείμενο του ιερού του Αλμακά να ήταν ένα σύμβολο της 

σελήνης, όπως εμφανίζεται στο θυμιατήριο που χρονολογείται περίπου το 500 

π.Χ.  

Τα αγάλματα που έχουν έρθει στο φως φαίνεται ότι απεικονίζουν τους 

δωρητές ή σε κάποιες περιπτώσεις τις ιέρειες, όπως φαίνεται στο άγαλμα της 

Bar’at κόρης του Rathad’il που αφιέρωσε στην θεά Dhat Himyam (εικ. 207). 

Υπάρχουν βέβαια και αγάλματα που έχουν εισαχθεί από την Μεσόγειο και 

απεικονίζουν θεότητες των πολιτισμών της Μεσογείου, όπως το άγαλμα ενός 

Ηρακλή-Μελκάρτ, πιθανόν φοινικικής ή κυπριακής προέλευσης(εικ. 208)651. 

Πάνω στο χάλκινο άγαλμα εμφανίζονται δυο επιγραφές, η πρώτη είναι απλά 

και μόνο ένα όνομα (Madikarib), ενώ στην δεύτερη χαρακτηρίζεται το αφιέρωμα 

απλά ως το άγαλμα ενός άνδρα που αφιέρωσε στο ιερό του Αλμακά στο Μάριμπ 

κάποιος άνδρας με το όνομα Αμμανάς. Από την επιγραφή γίνεται σαφές ότι το 

648 Βλ. W. DAUM - W. ΜÜLLER κ.α.: Im Land… ό. π. σελ. 137-143 εικ. σελ. 138. 
649 Βλ. W. DAUM - W. ΜÜLLER κ.α.: Im Land… ό. π. σελ. 309 εικ. 214Μ. 
650 K. BENZEL κ.α.: Art of the Ancient Near East - A Resource for Educators, New York 2010, ευρ. 
24. σελ. 98-99  
651 Το άγαλμα είναι 93 εκ. ύψος και βρίσκεται στο Μουσείο της Σάνα. Η λεοντή του 
αγάλματος είναι και το βασικότερο χαρακτηριστικό για την σύνδεση του με τον Ηρακλή-
Μελκάρτ. Βλ. R. HOYLAND: Arabia and the Arabs – From the Bronze Age to the coming of Islam, 
London 2001, σελ. 187  εικ. d, και W. Daum - W. Μüller - Staatliche Museum Für 
Völkerkunde München κ. α. : Im Land… ό. π. σελ. 286 εικ. 20Μ. 
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άγαλμα δεν γίνεται σε καμία περίπτωση κατανοητό σαν άγαλμα κάποιας 

θεότητας,  αλλά σαν απεικόνιση κάποιου ανθρώπου. Οι τοπικές θεότητες καθώς 

φαίνεται από τις αφιερωματικές στήλες και τα θυσιαστήρια που αφιέρωναν οι 

πιστοί στα ιερά, με εξαίρεση τη φτερωτή θεά, αποδίδονταν με  σύμβολα, όπως η 

ημισέληνος ή ο ηλιακός δίσκος. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την 

μορφή των λατρευτικών αντικειμένων των ιερών. Στην έρευνα για την θρησκεία 

της περιοχής και με βάση τρεις επιγραφές από την Ραϋμπούν της Χαδραμαούτ 

έχει διατυπωθεί από τον S. FRANTSOUZOFF η θεωρία ότι προφανώς υπήρχε μια 

θρησκευτική απαγόρευση για την κατασκευή λατρευτικών ειδώλων, παρόμοια 

με εκείνη η Π.Δ.652. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια επιγραφή πάνω σε ένα χάλκινο 

έλασμα από το βασίλειο του Σαβά653. Στην επιγραφή γίνεται λόγος για μια 

συνοριακή στήλη που έστησε ο Rabibum για το σεληνιακό θεό Almaqah τον κύριο 

του Awam, προστάτη του βασιλείου του Σαβά654. Η ίδρυση της στήλης 

πραγματοποιείται κατόπιν αποκαλύψεως του θεού σε χρησμό και γίνεται όχι 

μόνο για την δική του σωτηρία και ευλογία, αλλά και για εκείνη των κοπαδιών 

και των καρπών. Στην στήλη αυτή θα πρέπει να γίνεται μια φορά τον χρόνο 

θυσία ενός αρτιμελούς αρσενικού ή θηλυκού ζώου655 για την ευαρέσκεια του 

θεού. 

652 S. A. FRANTSOUZOFF: “A Parallel to the second Commandment in the Inscription of 
Raybun”, στο Proceedings of the Seminar for Arabian Studies vol. 28, Brepols 1998, σελ. 61-67, 
πρβλ. W. DAUM - W. ΜÜLLER - STAATLICHE MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE 
MÜNCHEN κ. α. : Im Land… ό. π. σελ. σελ. 139. 
653 Το ενεπίγραφο έλασμα έχει ύψος 42 εκ. και ύψος 29 εκ. και βρίσκεται σήμερα στο 
Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Βλ. W. MÜLLER:  „Vorschrift für ein Opfer am 
Grenzstein“ στο TUAT II/3, Gütersloh 1988, σελ. 448-449. 
654 Awam ονομαζόταν στην αρχαιότητα η σήμερα ερειπωμένη περιοχή Mahram Bilqis. 
Εκεί βρίσκονται τα ερείπια του σπουδαιότερου ναού  των Σαβαίων, του ναού του θεού 
Almaqah. Βλ. W. GLANZMAN: „Der Awam-Tempel (Mahram Bilqis)“ στο W. Daum - W. 
Müller - Staatliche Museum für Völkerkunde u.a. (εκδ.): Im Land der Königin von Saba, 
München 1999, σελ. 110-112, &  I. GERLACH: „Die Grabungen des Deutschen 
Archäologischen Instituts Sana‘a im sabäischen Friedhof des Awam-Tempels in Marib“, στο 
W. Daum - W. Müller - Staatliche Museum Für Völkerkunde München κ. α.:  Im Land der 
Königin von Saba, München 1999, σελ. 113-123.  
655 Λευ. 3,6  
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Ότι μπορεί να λειτουργεί σαν θυσιαστήριο μια συνοριακή λίθινη στήλη 

αναφέρεται και σε σαβαϊτικές επιγραφές656. Η αποκάλυψη της θεότητας 

φαίνεται ότι είναι η προϋπόθεση της ίδρυσης ενός τέτοιου μνημείου. Η ετήσια 

εορταστική θυσία εντάσσει την λίθινη στήλη στον εορταστικό λατρευτικό κύκλο. 

Ενδιαφέρουσες είναι και οι μαρτυρίες για την ίδρυση λίθινων στηλών και την 

αφιέρωσή τους στις θεότητες ‘Athtar και Karwam657. Στην περίπτωση αυτή η 

τελετουργική αυτή πράξη έπεται ενός τελετουργικού κυνηγιού αντιλόπης που 

ήταν και το ιερό ζώο του αστρικού θεού ‘Athtar658. Προφανώς, η καθίδρυση της 

στήλης έχει ευχαριστήριο χαρακτήρα και δεν αναφέρεται κάποια θυσία.  

Ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο στον αραβικό κόσμο είναι τα περικαλλή 

θυσιαστήρια και η ταυτόχρονη απουσία λατρευτικού ειδώλου. Το φαινόμενο 

εμφανίζεται σε ναβαταϊκές παραστάσεις, αλλά και σε ακόμη αρχαιότερα 

ευρήματα από την Υεμένη που διακοσμούνται με την ημισέληνο του σεληνιακού 

θεού Αλμακά, βουκράνια ή κεφάλια αντιλόπης, γεωμετρικά σχήματα κ.α. (εικ. 

209)659. Τα ευρήματα είναι στην πλειονότητά τους ενεπίγραφα και αυτό δείχνει 

μια ιδιαίτερη θέση της γραφής στον πολιτισμό της νότιας Αραβίας. Όπως έχει 

ήδη εκτεθεί οι Άραβες θυσίαζαν πάνω σε λίθινες στήλες, τις οποίες έχριαν στην 

συνέχεια με το αίμα του θύματος660. Μάλιστα το Κοράνι απαγορεύει στους 

μουσουλμάνους να καταναλώνουν κρέας από ζώο που έχει σφαχτεί πάνω στον 

λίθο κάποιας θεότητας661. Σαφές είναι ότι τα πιο περίτεχνα θυσιαστήρια δεν 

προορίζονταν για τη σφαγή των ζώων, αλλά για την καύση αρωματικών υλών, 

656 W. MÜLLER:  „Altaraufschrift, in welcher ein vom König darzubringendes Schlachtopfer 
festgesetzt wir“ στο TUAT II/3, Gütersloh 1988, σελ. 447-448. 
657 W. MÜLLER: “2. Inschriften, welche die rituelle Jagd bezeugen” στο TUAT II/3, Gütersloh 
1988, σελ.442-444. Η επιγραφή διακοσμείται από το σχέδιο του κεφαλιού μιας αντιλόπης. 
658 Το ιερό κυνήγι δεν ασκούσαν αποκλειστικά και μόνο οι βασιλείς, αλλά και άλλοι. βλ. 
W. MÜLLER:   „Zur Religion der “ 
659 W. DAUM: „Der heilige Berg Arabiens“, στο  W. DAUM - W. MÜLLER - STAATLICHE 
MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE MÜNCHEN κ. α.: Im Land der Königin von Saba, München 
1999, σελ. 223-232. εικ. σελ. 230. 
660 R. HOYLAND: Arabia and the Arabs – From the Bronze Age to the coming of Islam, London 
2001, σελ. 185-186. 
661 Σούρα 5,3. 
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όπως είναι το θυμίαμα (εικ. 210)662. Αν τα περικαλλή αυτά θυσιαστήρια 

συμβολίζουν την θεότητα, όπως οι απλοί λατρευτικοί λίθοι δεν είναι σαφές. Σε 

κάθε περίπτωση η διπλή λειτουργία ενός ιερού λίθου ως "άμορφου" αγάλματος 

της θεότητας και ταυτόχρονα ως θυσιαστηρίου της δεν αποκλείει μια σχέση 

μεταξύ τους.  

 

Ι.5.3.Η θρησκεία των Ναβαταίων 

Ι.5.3.1. Οι θεοί και η λατρεία τους 

Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση της θρησκείας των Ναβαταίων 

είναι η κατανόηση της προέλευσης του λαού αυτού. Οι Ναβαταίοι προέρχονται 

από την αραβική χερσόνησο και η θρησκεία τους εμφανίζει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά663 που τράβηξαν όχι μόνο το ενδιαφέρον της σύγχρονης 

ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, αλλά και των αρχαίων ιστορικών και 

λεξικογράφων. Στο λεξικό του Σουίδα σώζεται ένα λήμμα για την κύρια θεότητα 

του ναβαταϊκού κράτους τον Δουσάρη και τη λατρεία του στον κύριο ναό του 

στην Πέτρα664. Σύμφωνα με την παράδοση που διασώθηκε στο λεξικό το 

κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο του κύριου θεού των Ναβαταίων  στην 

πρωτεύουσα του βασιλείου ήταν ένας μαύρος, τετράγωνος ή μάλλον 

ορθογώνιος, ανεικόνιστος (ατύπωτος) λίθος, στον οποίο γίνονταν σπονδές από 

το αίμα των προσφερόμενων ζώων. Και παρά το γεγονός ότι το κεντρικό 

λατρευτικό αντικείμενο ήταν μια λίθινη στήλη ο ναός δεν στερούνταν από 

πολύτιμα αφιερώματα (οἶκος ἅπας ἐστὶ πολύχρυσος͵ καὶ ἀναθήματα πολλά). 

 Πράγματι, στις επιγραφές που έχουν βρεθεί στην Πέτρα ο κύριος θεός 

των Ναβαταίων, προστάτης της φυλής και της βασιλικής δυναστείας είναι ο θεός 

662 Το θυσιαστήριο θυμιάματος 36,5 εκ. από το Μάριμπ που χρονολογείται τον 1ο π.Χ. 
αιώνα στο W. Daum - W. Müller κ.α.:  Im Land der Königin von Saba, München 1999, σελ. 288 
εικ. 4Μ. 
663 T. WEBER & R. WENNING: Petra. Antike Felsstadt zwischen Arabischen Tradition und 
griechischer Norm, Mainz 1997, σελ. 105 και R. WENNING: „The Betyls of Petra“, στο Bulletin 
of the American Schools of Oriental Research 324 (2001) σελ. 79-95. 
664 βλ. ΣΟΥΪΔΑ ΛΕΞΙΚΟ: Θ 302: «Θεὺς Ἄρης τουτέστι θεὸς Ἄρης͵ ἐν Πέτρᾳ τῆς Ἀραβίας. 
σέβεται δὲ θεὸς Ἄρης παρ΄ αὐτοῖς· τόνδε γὰρ μάλιστα τιμῶσι. τὸ δὲ ἄγαλμα λίθος ἐστὶ 
μέλας͵ τετράγωνος͵ ἀτύπωτος͵ ὕψος ποδῶν τεσσάρων͵ εὖρος δύο· ἀνάκειται δὲ ἐπὶ βάσεως 
χρυσηλάτου. τούτῳ θύουσι καὶ τὸ αἷμα τῶν ἱερείων προχέουσι· καὶ τοῦτό ἐστιν αὐτοῖς ἡ 
σπονδή. ὁ δὲ οἶκος ἅπας ἐστὶ πολύχρυσος͵ καὶ ἀναθήματα πολλά». 
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Δουσάρης. Το όνομά του θα μπορούσε να μεταφραστεί ως «ο εκ του Σεήρ», 

προφανώς θεός της βροχής και θεός της οροσειράς Σεήρ και της περιοχής γύρω 

από την Πέτρα665. Πρόκειται για ένα χαρακτηρισμό που εξελίχθηκε σε κύριο 

όνομα και θυμίζει το βιβλικό χαρακτηρισμό του Γιαχβέ ως ερχόμενου θεού εκ 

του Σινά, την Εδώμ και του Σεήρ666. Η λατρεία του Δουσάρη λάμβανε χώρα, όπως 

αναφέρει και το λεξικό του Σουίδα στο σπουδαιότερο ιερό της Πέτρας, το 

λεγόμενο σήμερα Qasr al-Bind (εικ. 211), αλλά και σε άλλα βραχώδη ιερά της 

περιοχής. Όπως φαίνεται από τα νομίσματα των ναβαταϊκών πόλεων της 

αυτοκρατορικής εποχής κάθε πόλη έχει το δικό της ιδιαίτερο λατρευτικό 

αντικείμενο του Δουσάρη667. Σε ένα νόμισμα από την Μαδηβά αποτυπώνεται 

μέσα σε έναν τετράστυλο ναΐσκο ένας προφανώς λίθινος κίονας σε διπλή βάση 

που στεφανώνουν δυο ή τρία αντικείμενα, ενώ το νόμισμα συνοδεύει η επιγραφή 

«ΔΟΥCAΡΗΣ ΜΑΔΗΒ» (εικ. 212)668.  Σε ένα νόμισμα της Άδραα ένας ωοειδής 

λίθος πάνω σε ψηλό βάθρο συνοδεύεται από την επιγραφή «ΔΟΥCΑΡΗΣ ΘΕΟC 

ΑΔΡΑΗΝΩΝ» (εικ. 213)669, ενώ σε νομίσματα των Βόστρων η βάση μοιάζει με 

ορθογώνια εξέδρα με βαθμίδες πρόσβασης, πάνω στην οποία εμφανίζονται τρεις 

κολώνες με την κεντρική ψηλότερη από τις άλλες δυο (εικ. 214)670. Από τα 

νομίσματα καθίσταται σαφές ότι κάθε πόλη κατείχε στο ιερό του θεού 

διαφορετικής μορφής λατρευτικό αντικείμενο, όπως επιβεβαιώνει και ένα 

ομοίωμα του ωοειδούς λατρευτικού λίθου των Αδραηνών στο φαράγγι (Siq) της 

Πέτρας (εικ. 215)671.  

665 H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 220. 
666 Βλ. K. v. d. TOORN: “YAHWΕH” στο K. Van der Toorn, B. Becking & P. W. Van der Horst: 
Dictionary of  Deities and Demons in the Bible (DDD), Leiden 1999, σελ. 910, και H. PFEIFFER: 
“Die Herkunft Jahwes ind ihre Zeugen”, στο Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung", στο 
BTHZ 30 (2013), σελ. 11-43. 
667 Βλ. την έρευνα της Μ. GEIFMAN : “The Aniconic Image of the Roman Near East” στο T. 
Kaizer: The Variety of Local Religious Lifein the Near East in the Hellenistic and Roman Periods, 
Leiden 2008, σελ. 57-60. 
668 Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art, Jerusalem 1990, σελ. 72 εικ. 17, καθώς και 
Μ. GEIFMAN : “The Aniconic Image of the Roman Near East… ό. π. σελ. 57, εικ. Pl. II. 
669 Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art … ό. π. σελ. 72 εικ. 14, και Μ. GEIFMAN : 
“The Aniconic Image of the Roman Near East… ό. π. σελ. 58-59, εικ. Pl. IIΙ. 
670 Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art … ό. π. σελ. 72 εικ. 15, και Μ. GEIFMAN : 
“The Aniconic Image of the Roman Near East… ό. π. σελ. 59, εικ. Pl. IV. 
671 Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art … ό. π. σελ. 72 εικ. 18. 
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Δίπλα στον Δουσάρη λατρευόταν μια θεά, η al-Lat με το όνομα Αl- Uzza, η 

δυνατή, η οποία ίσχυε ως προστάτιδα της πόλης, ο ναός της οποίας σε 

μεταγενέστερες πηγές ονομάζεται Αφροδίσειον672. Εκτός από τους θεούς αυτούς 

μαρτυρείται και η λατρεία του εδωμητικού θεού Κως, ο οποίος φαίνεται ότι 

ταυτίστηκε με τον Δουσάρη. Στο ιερό της περιοχής Κιρμπέτ Τανούρ φαίνεται  ότι 

ο Κως λατρευόταν υπό την μορφή μιας ανθρωπόσχημης λίθινης στήλης με 

κεφάλι και ώμους, η οποία συνέχισε να απολαμβάνει την λατρεία, ακόμα και 

όταν στην τρίτη φάση του ιερού ο θεός εμφανίζεται ανθρωπόμορφος στη 

διακόσμηση του ναού ως θεός της βροχής, όπως ο συριακός Χαδάδ, αλλά επί 

θρόνου που σηκώνουν δυο ταύροι (εικ. 216 & 330)673. Η λατρεία του Κως, όπως 

και του μωαβιτικού Κεμώς συνεχίστηκε και τα ρωμαϊκά χρόνια674. Στις 

επιγραφές εμφανίζονται και άλλοι θεοί, όπως η θεά της γραφής al-Kutba, ο θεός 

Hubal (ο γέρων), καθώς και το φαινόμενο της λατρείας των νεκρών βασιλέων, 

όπως η λατρεία του βασιλιά Όβοδα Γ΄(30-9 π. Χ.)675.   

 Το όλο ζήτημα στην έρευνα της ναβαταϊκής θρησκείας επικεντρώνεται 

στην χρονολόγηση της ανθρωπόμορφης εικονογραφίας των θεών. Η κυρίαρχη 

τάση στην σύγχρονη έρευνα κάνει λόγο για μια εξέλιξη των λατρευτικών 

εθίμων από ένα παραδοσιακό στάδιο, εκείνο της λατρείας με επίκεντρο τους 

ιερούς, ανεικόνιστους λίθους, προς μια αποδοχή ελληνορωμαϊκών προτύπων και 

την συνύπαρξή τους σε μια πιο ύστερη περίοδο676. Η αντίθετη άποψη 

αναγνωρίζει εξαρχής μια συνύπαρξη της εικονογραφίας και της λατρείας 

λίθινων αντικειμένων με βασικό επιχείρημα την χρονολόγηση των πηγών και 

για τα δυο φαινόμενα κατά την ρωμαϊκή εποχή677. Ίσως η πληροφορία του 

672 T. WEBER & R. WENNING: Petra. Antike Felsstadt zwischen Arabischen Tradition und 
griechischer Norm, Mainz 1997, σελ. 108. 
673 Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art … ό. π. σελ. 63-64 εικ. 10 & σελ. 90-91, 109-
111. 
674 Προφανώς υπάρχει μίξη Εδωμιτών και Μωαβιτών με του Ναβαταίους και η λατρεία 
των αρχαίων θεών επιβιώνει έως και τα ρωμαϊκά χρόνια, όπως επιβεβαιώνουν ονόματα 
προσώπων, όπως Αβδκεμώς ή Ουρικώς. Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art … ό. 
π. σελ. 35. 
675 H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 222. 
676 Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art, Jerusalem 1990. 
677 M. GEIFMANN: “The Aniconic Image of the Roman Near East”… ό. π. σελ. 57-67.   
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Στράβωνα678 ότι στην Πέτρα «τόρευμα γραφὴ πλάσμα οὐκ ἐπιχώρια», διασώζει 

μια περιγραφή της πόλης πριν την είσοδο πολιτιστικών αγαθών 

ελληνορωμαϊκής αισθητικής με πλούσια εικονογραφία που μαρτυρείται και από 

τα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως679. 

 Την εποχή των βασιλέων Όβοδα Γ΄(30-9 π.Χ.) και Αρέθα Δ΄ (9 π.Χ. - 40 

μ.Χ.) εμφανίζεται στο ναβαταϊκό κράτος εικονογραφία των θεοτήτων, χωρίς 

βέβαια αυτό να ζημιώνει την αρχαία παράδοση της λατρείας των ιερών λίθων. 

Την ίδια εποχή εμφανίζονται οι ναβαταϊκοί θεοί και με ελληνικά ονόματα680. Η 

τάση αυτή φαίνεται να περιορίζεται κατά τη βασιλεία του Ραββέλ Β΄(70-106 μ.Χ.) 

και να τονίζεται περισσότερο η αρχαία παράδοση των ιερών λίθων681. Η 

παρουσία όμως εικονογραφίας στην διακόσμηση των ναών, στα αετώματα, στα 

αφιερώματα, ακόμη και στις λατρευτικές κόγχες των βράχων της πρωτεύουσας 

δεν μπορεί να ισχύσει και ως ένδειξη της εμφάνισης ανθρωπόμορφων, 

λατρευτικών αγαλμάτων (εικ. 217. 218. 219. 220). Οι πηγές, όπως τονίζει ο R. 

WENNING682 δεν αναφέρονται σε κάτι τέτοιο και δεν είναι απαραίτητο η 

παρουσία της ελληνορωμαϊκής εικονογραφίας στην διακόσμηση να σημαίνει και 

την παρουσία ανθρωπόμορφων λατρευτικών αγαλμάτων στα άδυτα των ναών. 

     

 Ι.5.3.2. Οι  ιεροί, λατρευτικοί λίθοι των Ναβαταίων 

 Οι λίθινες στήλες των Ναβαταίων μοιράζονται μεταξύ λίθων σε όρθια 

θέση και λίθων λαξευμένων στους βράχους, όπως δείχνουν τα αναρίθμητα 

678 ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ Γεωγραφικα 16, 4.26. 
679 Όπως τονίζει ο J. PATRICH (The Formation… ό. π. σελ. 36) τις πληροφορίες για την 
Πέτρα άντλησε ο Στράβων από τον φιλόσοφο Αθηνόδωρο που έζησε κατά το β΄ μισό του 
1ου π.Χ. αιώνα στην πόλη για ένα χρονικό διάστημα. 
680 H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ. 227. 
681 Βλ. R. WENNING: „Bemerkungen zur Gesellschaft und Religion der Nabatäer”, στο R. 
Albertz: Religion und Gesellschaft. Studien zu ihrer Wechselbeziehung in den Kulturen des antiken 
Vorderen Orients, Münster 1997, σελ. 197, και H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. 
σελ. 227. Την αντίθετη γνώμη ότι δεν υπήρξε πόλωση ανάμεσα στις δυο παραδόσεις 
υποστηρίζει η M. GEIFMANN, ενώ αναγνωρίζει στους αρχαίους συγγραφείς 
προκατάληψη και χρήση στερεοτύπων που επαναλαμβάνονται συνεχώς (“The Aniconic 
Image of the Roman Near East”… ό. π. σελ. 57-67 και 67-72).  
682 R. WENNING: „Bemerkungen zur Gesellschaft und Religion der Nabatäer”, στο R. 
Albertz: Religion und Gesellschaft. Studien zu ihrer Wechselbeziehung in den Kulturen des antiken 
Vorderen Orients, Münster 1997, σελ. 177-201, ιδ. σελ. 196 
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παραδείγματα στην Πέτρα. Στις ναβαταϊκές επιγραφές εμφανίζονται οι όροι nșb 

και mșb̉ που προέρχονται από το ρήμα yșb683 και αντιστοιχούν στα ισραηλιτικά 

ματσεβώθ. Στους βράχους της πρωτεύουσας, αλλά και στα νομίσματα των 

ναβαταϊκών πόλεων εμφανίζονται ιεροί λατρευτικοί  λίθοι και σε ομάδες των 

δυο, τριών, οι περισσότερων μαζί (εικ. 221).  Οι ανάγλυφοι στους βράχους ιεροί 

λίθοι είναι σκαλισμένοι σε κόγχες, τις οποίες πλαισιώνουν ανάγλυφοι κίονες με 

επίσης ανάγλυφο στέγαστρο (aedicula) (εικ. 222. 223. 224). Οι κόγχες στους 

βράχους της Πέτρας υπολογίζονται σύμφωνα με νεώτερες έρευνες στην περιοχή 

γύρω στις χίλιες684.  Σε πολλές κόγχες υπάρχει ο χώρος για να τοποθετηθεί ένας 

ιερός λίθος, αφού μεταφερθεί στον χώρο από την οικογένεια ή την φυλή που 

φυλάσσει το ιερό αντικείμενο σε μια οικία ή σκηνή685. Στην περίπτωση αυτή στην 

βάση της κόγχης υπάρχει μια οπή για την στερέωση του λίθου, ο οποίος, όπως 

δείχνει ένας ιερός λίθος από το Κιρμπέτ εντ-Ντάριχ έχει μια προεξοχή στην 

βάση του, ακριβώς για την σταθεροποίησή του. (εικ. 225 & 681αβ)686.  

 Οι ιεροί λίθοι φαίνεται ότι είχαν διάφορα σχήματα. Το πιο συχνό είναι το 

ορθογώνιο. Δεν λείπουν όμως και λίθοι ωοειδής ή ομφαλόσχημοι, ακόμα και σε 

σχήμα μανιταριού (εικ. 226). Αρκετοί λίθοι εμφανίζονται τοποθετημένοι πάνω 

σε βάσεις. Στις πηγές γίνεται λόγος για το μωτάβ του θεού Δουσάρη687 που 

προφανώς ανταποκρίνεται στην χρυσή βάση που διασώζουν οι λεξικογράφοι  

για την λατρευτική, λίθινη στήλη του Δουσάρη, αλλά και στην βάση των ιερών 

λίθινων κιόνων του θεού στα νομίσματα. Βάση ή βάθρο εμφανίζεται και στον 

683 R. WENNING: „The Betyls of Petra“, στο Bulletin of the American Schools of Oriental Research 
324 (2001),  σελ.80 
684 R. WENNING: “ "Das ist Dushara! Zu den Problemen der Interpretation der Quellen und 
Denkmäler nabatäischer Religion”, στο M. Gielen - J. Küchler: Liebe - Macht - Religion. 
Interdisziplinäre Studien zu Grunddimensionen menschlicher Existenz. Gedenkschrift für Helmut 
Merklein, Stuttgart 2003, σελ. 143-160, ιδ. σελ. 144, και του ιδίου: “Ein neuer Augenbetyl aus 
Petra“, στο  Jahrbuch des Deutschen  Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen 
Landes 11. (2009), σελ. 114. 
685 R. WENNING: „The Betyls of Petra… ό. π. σελ. 86. 
686 Z. AL-MUHEISEN & P. PIRAUD-FOURNET: “A Large Nabataean-Roman Period House at 
adh-Dharīḥ”, στο SHAJ, (Studies of History and Archaeology of Jordan, actes du XIe colloque 
international sur l’histoire et l’archιologie de la Jordanie, Paris INHA 2010), Amman, σελ. 833-846, 
σελ. 841 εικ. 12b. 
687 Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art, Jerusalem 1990, σελ. 91-92 και R. 
WENNING: „The Betyls of Petra… ό. π. σελ.  88-90. 
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λατρευτικό, ωοειδή λίθο του Δουσάρη των Αδραηνών, όπως φαίνεται από τα 

νομίσματαμ αλλά και το ανάγλυφο σε έναν βράχο στο φαράγγι της Πέτρας (εικ. 

213. 215). 

 Μια ιδιαίτερη κατηγορία λίθινων στηλών συνήθως με την μορφή 

πυραμίδας είναι η στήλη για τους νεκρούς που ονομάζεται nfš688. Το πιο 

αντιπροσωπευτικά παράδειγμα είναι ο τάφος των οβελίσκων στην είσοδο της 

Πέτρας (εικ. 227). Προφανώς πρόκειται για μια εξέλιξη των επιτάφιων λίθων και 

κάθε πυραμίδα συμβολίζει τον αποθανόντα, όπως αναφέρει και ο Ιώσηπος για 

το μνημείο των Μακκαβαίων, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί επτά πυραμίδες, μία 

για κάθε νεκρό689. Σε κάποιες περιπτώσεις ένα nfš σχηματίζεται ανάγλυφο στο 

βράχο (εικ. 228).  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν οι ορθογώνιοι ιεροί λίθοι, σε μια πλευρά 

των οποίων έχουν σχηματιστεί με γεωμετρικά συνήθως σχήματα τα 

χαρακτηριστικά ενός προσώπου, όπως μάτια ή μύτη, τα λεγόμενα “Eye Idols” 

(εικ. 229. 230)690. Από τις επιγραφές καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για 

συγκεκριμένες θεότητες. Τέτοιες απεικονίσεις συναντούνται και στην Υεμένη 

των χρόνων αυτών. Στις ευρήματα αυτά γίνεται λόγος για έναν συμβιβασμό 

ανάμεσα σε μια ανεικόνιστη παράδοση και τον ανθρωπομορφισμό. Ο 

αρχαιολόγος R. WENNING συσχετίζει τη μορφή αυτή ιερών λίθων με την 

απεικόνιση μιας θεότητας, στην οποία γίνεται προσφορά θυμιάματος και για να 

δεχτεί η θεότητα την προσφορά των πιστών σχηματίζεται γεωμετρικά το 

688 Βλ. R. WENNING: „The Betyls of Petra… ό. π. σελ. 87-88. 
689 ΙΩΣΗΠΟΥ, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία 13.211-212: «Σίμων δὲ καὶ μνημεῖον μέγιστον 
ᾠκοδόμησεν τῷ τε πατρὶ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ἐκ λίθου λευκοῦ καὶ ἀνεξεσμένου. εἰς πολὺ δ΄ 
αὐτὸ καὶ περίοπτον ἀναγαγὼν ὕψος στοὰς περὶ αὐτὸ βάλλεται καὶ στύλους μονολίθους 
θαυμαστὸν ἰδεῖν χρῆμα ἀνίστησιν͵ πρὸς τούτοις δὲ καὶ πυραμίδας ἑπτὰ τοῖς τε γονεῦσιν καὶ 
τοῖς ἀδελφοῖς ἑκάστῳ μίαν ᾠκοδόμησεν εἰς ἔκπληξιν μεγέθους τε ἕνεκα καὶ κάλλους 
πεποιημένας͵ αἳ καὶ μέχρι δεῦρο σώζονται». 
690 Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art, Jerusalem 1990, σελ. 82-86 εικ. 26, 27 & 28, 
R. WENNING: „The Betyls of Petra… ό. π. σελ. 83-84, και του ιδίου: “Ein neuer Augenbetyl 
aus Petra“, στο  Jahrbuch des Deutschen  Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des 
Heiligen Landes 11. (2009), σελ. 113-121, ιδ.  σελ. 116 εικ. 3, και M. GEIFMANN: “The 
Aniconic Image of the Roman Near East”… ό. π. σελ. 60-63. Το πιο αντιπροσωπευτικό είναι 
το είδωλο της θεάς του Hyn, υιού του Nybt, το οποίο βρέθηκε στο ναό των φτερωτών 
λεόντων στην Πέτρα (Βλ. J. PATRICH: The Formation… ό. π. σελ. 84 εικ. 28). 
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απαραίτητο όργανο της όσφρησης691. Η M. GEIFMAN χαρακτηρίζει την 

παραπάνω απόδοση των θεοτήτων ως semi-figural ή semi-iconic, την οποία θεωρεί 

ως μια τοπική παράδοση των λαών της αραβικής χερσονήσου και όχι ως έναν 

συμβιβασμό στην πόλωση ανάμεσα στην γεωμετρική απόδοση των θεών 

(λατρευτικοί λίθοι) και την ελληνορωμαϊκή εικονογραφία692.  

 Ως δείγμα της συνάντησης αυτής και της συνύπαρξης των δυο μορφών 

απόδοσης του θείου αναφέρεται πολύ συχνά στην έρευνα ένα ανάγλυφο στους 

βράχους της Πέτρας. Πρόκειται για ένα ανάγλυφο στέγαστρο που εμφανίζει την 

ανθρωπόμορφη θεότητα σε ένα μετάλλιο, ακριβώς πάνω από μια ορθογώνιο 

στήλη (εικ. 231)693. Το βασικό ερώτημα στο εύρημα αυτό είναι η χρονολόγηση των 

απεικονίσεων, αλλά και το πρόβλημα της σημασίας όχι μόνο της 

ανθρωπόμορφης απεικόνισης, αλλά και του ιερού λίθου, σαφώς και της σχέσης 

ανάμεσά τους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αναμφίβολα στην προϊσλαμική 

Αραβία, ακόμα και εκείνη της 1ης π.Χ. χιλιετίας μια τάση αποφυγής της 

ανθρωπόμορφης ή της ζωόμορφης απεικόνισης των θεοτήτων. Αν πρόκειται 

απλά για ένα τοπικό χαρακτηριστικό χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο ή για το 

αποτέλεσμα θεολογικής σκέψης που ίσως αφορμάται από την γενικότερη τάση 

σκεπτικισμού απέναντι στον ανθρωπομορφισμό του θείου είναι ένα ζήτημα που 

απαιτεί μακρόχρονη και λεπτομερή έρευνα των αρχαιολογικών ευρημάτων, 

αλλά και των γραπτών πηγών.   

 

 

 

 

 

 

 

691 R. WENNING:“Ein neuer Augenbetyl aus Petra …. ό. π σελ. 114. 
692 M. GEIFMANN: “The Aniconic Image of the Roman Near East”… ό. π. σελ. 66. 
693 Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art, Jerusalem 1990, σελ. 106-107 εικ.33, και M. 
GEIFMANN: “The Aniconic Image of the Roman Near East”… ό. π. σελ. 66 σημ. 97. 
Δυστυχώς οι φθορές που έχει υποστεί το ανάγλυφο δυσκολεύουν την αναγνώριση της 
ταυτότητας της θεότητας. 
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Ι.6. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

Ι.6.1. Τα λατρευτικά ξόανα και τα αγάλματα ως αναθήματα 

Στην αρχαία ελληνική γραμματεία εμφανίζονται πάνω από δέκα λέξεις 

για τις τρισδιάστατες απεικονίσεις των θεών694. Από τις πιο συχνές οι όροι 

άγαλμα, εικών και απεικόνισμα, ίδρυμα και σέβασμα, βρέτος695, έδος, ανδριάς, 

ξόανον696. Αν και φαινομενικά χρησιμοποιούνται με την ίδια σημασία υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές όχι μόνο στην προέλευση και το υλικό, αλλά και στον ρόλο 

του αντικειμένου που προσδιορίζουν. 

Σημαντική για την κατανόηση της παραπάνω ορολογίας είναι η διάκριση 

ανάμεσα στα λατρευτικά ξόανα  και τα αναθήματα, δηλαδή τα αγάλματα 

εκείνα που ήταν το κέντρο της λατρείας και εκείνα που ανέθεταν στα ιερά οι 

πολίτες. Όπως σημειώνει ο W. BURKERT από τον 4ο π.Χ. αιώνα γίνεται διάκριση 

στις πηγές ανάμεσα σε αυτούς τους δυο τύπους αγαλμάτων697. Στην πρώτη 

κατηγορία κυριαρχούν οι  όροι «ἕδος, ίδρυμα, σέβασμα και ξόανον», με τους 

οποίους χαρακτηρίζονται τα αρχαία, συνήθως μικρά σε μέγεθος αγάλματα των 

ναών που λειτουργούσαν ως το επίκεντρο της λατρείας698. Τα είδωλα αυτά ήταν 

694 Για την ορολογία βλ. H. FUNKE: “Götterbild”, RLAC 11, 1981, στ. 663-666 και I. 
MYLONOPOULOS: “Divine Images versus Cult Images. An Endless Story about Theories, 
Methods, and Terminologies”, στο του ιδίου: Divine Images and Human Imaginations in Ancient 
Greece and Rome, Leiden 2010, σελ. 1-19. 
695 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ: Προτρεπτικός 4.46.3-4: «Ἐπεὶ δὲ ἀνθρώποις 
ἀπεικονίζεσθαι τὰ ξόανα ἤρξατο͵ βρέτη τὴν ἐκ βροτῶν ἐπωνυμίαν ἐκαρπώσατο». 
696 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ: Προτρεπτικός 4.46.2-3: «Πάλαι μὲν οὖν οἱ Σκύθαι τὸν 
ἀκινάκην͵ οἱ Ἄραβες τὸν λίθον͵ οἱ Πέρσαι τὸν ποταμὸν προσεκύνουν͵ καὶ τῶν ἄλλων 
ἀνθρώπων οἱ ἔτι παλαιότεροι ξύλα ἱδρύοντο περιφανῆ καὶ κίονας ἵστων ἐκ λίθων· ἃ δὴ καὶ 
ξόανα προσηγορεύετο διὰ τὸ ἀπεξέσθαι τῆς ὕλης». 
697 Ο B. GLADIGOW θεωρεί ότι η διάκριση αυτή συναντάται ήδη στη γεωμετρική εποχή 
(βλ. του ιδίου: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter in 
der griechischen Religion“, στο Visible Religion (Annual for Religious Iconography Edit. H.G. 
Kippenberg, L.P. van den Bosch, L. Leertouwer & H.A. Witte, vol .IV-V. APPROACHES TO 
ICONOLOGY), Leiden 1985-1986, σελ. 119) Για τη διάκριση αυτή βλ. B. BÄBLER & H-G. 
NESSELRATH: “Der Stoff, aus dem die Götter sind – zum Material griechisch-römischer 
Götterbilder und seiner ideellen Bedeutung ” στο  R.G. Kratz & H. Spieckermann: Götterbilder 
Gottesbilder Weltbilder Bd. II. Tübingen  2006, σελ. 147 και  W. BURKERT: „Mythen Tempel  
Götterbilder  - Von der Nahöstlichen Koiné zur griechischen Gestaltung“ στο R.G. Kratz & H. 
Spieckermann: Götterbilder Gottesbilder Weltbilder Bd. II. Tübingen  2006, σελ. 12. 
698 W. BURKERT: „Mythen Tempel  Götterbilder  - Von der Nahöstlichen Koiné zur 
griechischen Gestaltung“ στο R.G. Kratz & H. Spieckermann: Götterbilder Gottesbilder 
Weltbilder Bd. II. Tübingen  2006, σελ. 12. 
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συνήθως από ξύλο699 χωρίς να αποκλείονται άλλα υλικά, όπως ο λίθος ή το 

μέταλλο. Η κλιματολογικές συνθήκες και η φθαρτότητα του ξύλου δεν 

βοήθησαν στην διάσωση τέτοιων δειγμάτων. Εξαίρεση αποτελούν τα σφυρήλατα 

ειδώλια του ναού του Απόλλωνα στην Δρήρο, κοντά στη Νεάπολη Λασιθίου (εικ. 

232). Τα αγαλματίδια αυτά που φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του 

Ηρακλείου είχαν ξύλινο πυρήνα, όπου επάνω του είχαν καρφωθεί και χτυπηθεί 

με σφυρί φύλλα χαλκού, τα οποία έδωσαν και το τελικό σχήμα700. Τα παραπάνω 

μοναδικά ευρήματα λατρευτικών αγαλμάτων της πρώιμης αυτής εποχής 

δείχνουν ότι τα λατρευτικά αγάλματα έχουν μέγεθος πολύ μικρότερο του 

φυσικού, συνήθως γύρω στο μισό μέτρο701. Τα λατρευτικά είδωλα των πρώιμων 

ελληνικών ναών ήταν σχεδόν πάντα ανθρωπόμορφα, οι γυναικείες χθόνιες 

θεότητες παριστάνονταν συνήθως καθιστές και στα γόνατά τους εναπόθεταν 

τις προσφορές. Τα αντιπροσωπευτικά ευρήματα είναι οι δυο θεές στο υπέρθυρο 

του δωρικού ναού του Πρινιά της Κρήτης, το αρχαϊκό άγαλμα της Αθηνάς στον 

ναό της θεάς στην Γόρτυνα και το πιθανότατα λατρευτικό άγαλμα μιας θεάς 

από την Κάτω Ασέα της Αρκαδίας που φέρει την επιγραφή ΑΓΕΜΩ. (εικ. 233 & 

234)702.    

699  Συνήθως χρησιμοποιούνταν ξύλο από δέντρα, τα οποία συνδέονταν μυθικά με την 
θεότητα. Οι θεότητες της καρποφορίας είχαν ξόανα από ξύλο ελιάς ή απιδιάς. Βλ. 
FUNKE: „Götterbild…ό. π. στ. 679-680. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 
124 σημ 682, & Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ: Η θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα  1996, σελ. 68 
σημ. 1. 
700  Ο Απόλλωνας έχει ύψος 75 εκ. και οι γυναικείες θεότητες 40 & 45 εκ. βλ. S. 
MARINATOS: “Ausgrabungen und Funde aus Kreta 1935-1936”, στο Archäologische Anzeiger 
1936, στ. 215-227. Πρβλ. Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ: Η θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα  1996, 
σελ. 70. Με την επικρατούσα άποψη ότι τα σφυρήλατα κατασκευάστηκαν ως τα 
λατρευτικά είδωλα της ιερής τριάδας του ναού, διαφωνεί η I. ROMANO (”The Dreros 
sphyrelata: a re-examination of their date and function”, στο C. Mattusch, A. Bravew & S. 
Knudsen: From the Parts to the Whole, Portsmouth 1996, σελ. 40-50). Η ίδια αναγνωρίζει ότι 
μόνο το αρσενικό αγαλματίδιο κατασκευάστηκε για λατρευτική χρήση τις τελευταίες 
δεκαετίες του 8ου αιώνα π.Χ. και ότι τα δυο μικρότερα κατασκευάστηκαν αργότερα και 
πήραν θέση στον βωμό σαν αφιερώματα.  
701 Βλ. F. GRAF: «Η ελληνική θρησκεία» στο H-G. NESSELRATH: Εισαγωγή στην 
Αρχαιογνωσία τ. Α΄, Αθήνα 2003, σελ. 472. Βλ. και Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ: Η θρησκεία στην 
Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα  1996, σελ. 69. 
702 Τέτοιου τύπου ήταν πιθανότατα και το παλλάδιο της Αθηνάς στην Τροία, επειδή  
σύμφωνα με τον Όμηρο δέχεται το πέπλο στα γόνατά της. Βλ. Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ: Η 
θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα  1996, σελ. 72 εικ. 71-73. 
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Τα αναθήματα αποτελούν την δεύτερη κατηγορία αγαλμάτων που 

περιλαμβάνει τα γνωστά έργα τέχνης της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ειδικά 

από τα τέλη του 7ου  και τις αρχές του 6ου  αιώνα π.Χ. η ραγδαία πρόοδος στην 

τεχνική και την επεξεργασία του μαρμάρου, καθώς και η ανακάλυψη της 

κατασκευής αγαλμάτων από χυτό μέταλλο δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 

εκείνες, οι οποίες μετέτρεψαν τους ναούς σε πραγματικά μουσεία τέχνης703. Τα 

αναθήματα ήταν συνήθως από πολύτιμα υλικά και αποτελούσαν τον 

πραγματικό θησαυρό της πόλεως. Συνήθως, αν δεν υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι 

φύλαξης (θυσαυροί) συστεγάζονταν με το λατρευτικό είδωλο της θεότητας704. Οι 

πηγές δεν αποκλείουν και ένα δεύτερο λατρευτικό άγαλμα στον ίδιο χώρο705. 

Στους πρώιμους ναούς φαίνεται ότι υπήρχαν βάθρα μέσα στους σηκούς, όπου 

υπήρχαν χαμηλοί πάγκοι για το στήσιμο μικρών ειδωλίων ή την απόθεση άλλων 

αναθημάτων και προσφορών706. Τα αγαλματίδια δεν αναπαριστούν μόνο 

θεότητες, αλλά και τους ανθρώπους που έκαναν την προσφορά707. Το εμπόριο 

των αγαλματιδίων ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την διάδοση και 

την παγίωση των μορφών των θεών, άλλωστε πολλές φορές οι τεχνίτες 

αντέγραφαν το μεγάλο, κεντρικό, λατρευτικό άγαλμα του τοπικού ιερού708. 

Υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στα λατρευτικά είδωλα και εκείνα 

που ως προσφορές των ανθρώπων κοσμούν απλά ένα τέμενος, μέσα και έξω 

703 W. BURKERT: „Mythen Tempel  Götterbilder...ό. π. σελ. 12. 
704 Βλ. F. GRAF: «Η ελληνική θρησκεία» στο H-G. NESSELRATH: Εισαγωγή στην 
Αρχαιογνωσία τ. Α΄, Αθήνα 2003, σελ. 476. Για το υλικό των αγαλμάτων κυρίως  για τα 
χρυσελεφάντινα αγάλματα του Φειδία βλ. B. BÄBLER & H-G. NESSELRATH: “Der Stoff, 
aus dem die Götter sind – zum Material griechisch-römischer Götterbilder und seiner ideellen 
Bedeutung ” στο  R.G.. Kratz & H. Spieckermann: Götterbilder Gottesbilder Weltbilder Bd. II. 
Tübingen  2006, σελ. 145-168. 
705 Στην Βραυρώνα της Αττικής, στο ιερό της Αρτέμιδος γίνεται λόγος στις πηγές για δύο 
αγάλματα, ένα ξύλινο και ένα λίθινο (το δεύτερο αναφέρεται από το 420 π.Χ.) και 
μάλιστα το ένα δίπλα στο άλλο. Στο Ηραίον της Σάμου μια επιγραφή του 4ου αιώνα κάνει 
διάκριση ανάμεσα στο ορατό λατρευτικό άγαλμα (ΗΘΕΟΣ) και σε ένα άλλο πίσω από 
αυτό (ΗΟΠΙΣΘΕΘΕΟΣ). βλ.  I. ROMANO: “Early Cult Images and Cult Practices”, R. Hägg, 
N. Marinatos, C. Nordquist: Early Greek Cult Practice- Proceedings of the fifth International 
Symposium in the Swedish Institute of Athens, Stockholm 1988, σελ. 130-132 & σημ. 23.  
706 Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ: Η θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα  1996, σελ. 69. 
707 B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter 
in der griechischen Religion…ό. π. σελ. 118-119. 
708 B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter 
in der griechischen Religion…ό. π. σελ. 119. 
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από τον ναό. Μόνο όμως τα λατρευτικά αγάλματα στολίζονται με σεβασμό, 

στεφανώνονται, πλένονται τελετουργικά και σε πολλές περιπτώσεις κάθε χρόνο 

ενδύονται με νέα πέπλα709, όπως ακριβώς το ξόανο της Αθηνάς Παρθένου στην 

Αθήνα ή του Διονύσου Ελευθερέως710 που δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ στην 

λατρεία από κάποιο άλλο πιο περίτεχνο ή από ακριβότερο υλικό711. Επομένως, 

πρόκειται για όλα εκείνα τα ιερά αντικείμενα που καθιστούν εφικτή τη λατρεία 

των θεοτήτων.  

Ο όρος που στα αρχαιότερα ελληνικά κείμενα χρησιμοποιείται για να 

χαρακτηρίσει ακριβώς τα λατρευτικά είδωλα των θεών είναι «ἕδος»712. Ο όρος 

αυτός σημαίνει την κατοικία713. Στον Όμηρο η λέξη ἕδος αναφέρεται στον 

709 Για την συνήθεια της ένδυσης των λατρευτικών αγαλμάτων, αλλά και την διάκριση 
μεταξύ ένδυσης και ενδύματων ως προσφορών. βλ. B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – 
Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter in der griechischen Religion…ό. π. σελ. 
115-116.  Και κυρίως I. ROMANO: “Early Cult Images and Cult Practices”, R. Hägg, N. 
Marinatos & C. Nordquist: Early Greek Cult Practice - Proceedings of the fifth International 
Symposium in the Swedish Institut of Athens, Stockholm 1988, σελ. 127-134.  
710 Παρόλο που δίπλα από τον αρχαϊκό ναό του Διονύσου κάτω από την αθηναϊκή 
ακρόπολη χτίστηκε ένας ακόμη ναός για να στεγάσει το καινούργιο χρυσελεφάντινο 
άγαλμα του θεού, το αρχαίο ξόανο του παλαιότερου ναού δεν εκτοπίστηκε ποτέ από την 
λατρεία. Συνέχιζε να διαδραματίζει τον ρόλο που έπαιζε και στο παρελθόν. Επομένως, 
το καινούργιο χρυσελεφάντινο είδωλο του θεού που ήταν έργο του μαθητή του Φειδία 
Αλκαμένη είχε πιθανότατα περισσότερο τον χαρακτήρα της επίδειξης πλούτου και 
κύρους. Βλ.  K. LAPATIN: “New Statues for Old Gods”, στο N. Bremmer & A. Eskine: The 
Gods of Ancient Greece – Identities and Transformation, Edinburgh 2010, σελ. 146-148.   
711  Την ίδια τύχη με την χρυσελεφάντινη Αθηνά του Φειδία  δοκίμασε το επίσης τεράστιο 
χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός στην Ολυμπία. Η λατρεία του Διός λάμβανε χώρα 
πάντα στο αρχαίο θυσιαστήριο και το κολοσσιαίο άγαλμα παρέμενε ένα χρυσό 
ανάθημα, ένας πολύτιμος θησαυρός του ιερού. Με τα δεδομένα αυτά μια νεώτερη 
θεωρία προτιμά να κατανοεί τους αρχαίους ναούς, όπως τον Παρθενώνα περισσότερο 
σαν θησαυροφυλάκια με την μορφή ναού. Βλ. L. SCHNEIDER & C. HÖCKER: Die Akropolis 
von Athen. Eine Kunst- und Kulturgeschichte, Darmstadt 2001, σελ. 152, & B. BÄBLER & H-G. 
NESSELRATH: “Der Stoff, aus dem die Götter sind…ό. π. σελ. 160. 
712  Βλ. ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΪΔΑ: Ε 248: «Ἕδος τὸ ἄγαλμα͵ καὶ ὁ τόπος ἐν ᾧ ἵδρυται». 
713 Βλ. H. FUNKE: “Götterbild”, RLAC 11, 1981, σελ. 665 πρβλ. F. GRAF: „Der Eigensinn der 
Götterbilder in antiken religiösen Diskursen“ στο G. Boehm: Homo pictor (Colloquium 
Rauricum 7), Leipzig 2001, σελ. 229 πρβλ. W. BURKERT: „Mythen Tempel  Götterbilder  - 
Von der Nahöstlichen Koiné zur griechischen Gestaltung“ στο R.G. Kratz & H. 
Spieckermann: Götterbilder Gottesbilder Weltbilder Bd. II. Tübingen  2006, σελ. 12. .  πρβλ. H-G. 
NESSELRATH: „ Tempel, Riten und Orakel – Die Stellung der Religion im Leben der 
Griechen “ στο  R.G. Kratz & H. Spieckermann: Götterbilder Gottesbilder Weltbilder Bd. II. 
Tübingen  2006,  σελ. 47.  Και  F. GRAF: «Η ελληνική θρησκεία» στο H-G. NESSELRATH: 
Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία τ. Α΄, Αθήνα 2003, σελ. 472. Πρβλ. τη μεσοποταμιακή 
έκφραση «ο Σαμάς έλαβε θέση στην κατοικία του», δηλ. το καινούργιο του λατρευτικό 
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Όλυμπο ως κατοικία των θεών714. Η διττή σημασία φανερώνει ότι το υλικό 

άγαλμα χρησιμοποιείται από την θεότητα ως κατοικία. Μπορεί βέβαια ο 

ελληνικός ναός να ονομάζεται «ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΥ»,  αλλά μόνο με την έννοια ότι 

προσφέρει στο λατρευτικό άγαλμα της θεότητας έναν αξιοπρεπή χώρο προς 

στέγαση715. Η θεότητα σχετίζεται με το κτίσμα, αλλά δεν κατοικεί σε αυτό, 

επισκέπτεται τον χώρο και δέχεται τις προσφορές μόνο μέσω του λατρευτικού 

της ειδώλου. Ίσως και για τον λόγο αυτό βρίσκεται και η εσχάρα των θυσιών 

εντός  του σηκού των πρώιμων ναών, όπως δείχνουν οι δωρικοί ναοί της Κρήτης, 

του Πρινιά, του Κομμού και της Δρήρου716. Αρκετά αργότερα οι βωμοί 

μεταφέρθηκαν μόνιμα έξω από τους ναούς με επιπτώσεις όχι μόνο στην 

ναοδομία, αλλά και την λατρεία717.   

Τα αρχαία αυτά λατρευτικά ξόανα είχαν κατά κανόνα στις παραδόσεις 

των τοπικών ιερών έναν σαφέστατα ιερό χαρακτήρα με κυρίαρχη την πεποίθηση 

της θεϊκής προέλευσης. Αν και στο έργο του Παυσανία718 εμφανίζονται μερικά 

από αυτά ως έργα ενός θρυλικού τεχνίτη, του Δαιδάλου719, με την κατασκευή 

από ανθρώπινα χέρια φαίνεται ότι δεν ζημιώνεται το θεϊκό στοιχείο τους. 

άγαλμα, αλλά και τον όρο sikannu που προσδιορίζει στις συριακές πόλεις της 2ης π. Χ. 
χιλιετίας τους ιερούς λίθους που σημαίνει επίσης κατοικία. 
714 ΟΜΗΡΟΥ Ιλιάδα: 5,360. 5,367. 5,868. 8,456. 24,144, ΟΜΗΡΟΥ Οδύσσεια: 6,42, ΟΜΗΡΟΥ 
Ύμνοι: Δήμητρα 341, Απόλλων109, Ηρακλής 157, ΗΣΙΟΔΟΥ Έργα και Ημέραι: 203. 
715 Στην αρχαϊκή  εποχή υπάρχουν υπαίθρια αγάλματα που πολλές φορές προστατεύει 
ένα απλό στέγαστρο. Από την κλασσική εποχή και εξής τα περισσότερα ελληνικά 
λατρευτικά αγάλματα στεγάζονταν σε ναούς. Μόνο τα αγάλματα του θεού Ερμή, οι 
λεγόμενες ερμαϊκές στήλες παραμένουν στα σταυροδρόμια και την ύπαιθρο. Βλ. F. 
GRAF: «Η ελληνική θρησκεία» στο H-G. NESSELRATH: Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία τ. 
Α΄, Αθήνα 2003, σελ. σελ. 475-476.  
716 Πρβλ.  A. MAZARAKIS AINIAN: From Rulers’ Dwelling to Temples: Architectures, Religion 
and Society in Early Iron Age Greece (c. 1100-700 B. C.), Jonsered 1997, 216-218. 226-227. 230-
231. Ο Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ αναφέρει έναν κατάλογο ένδεκα ναών γνωστών τότε με την 
εσχάρα στη μέση του σηκού. Βλ. Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ: Η θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα, 
Αθήνα  1996, σελ.  70-72. 
717 Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ: Η θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα  1996, σελ. 72. 
718  Το έργο του Παυσανία είναι η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για  τις τοπικές 
λατρείες, το πάνθεον και τους ήρωες. Διασώζει επιπλέον μαρτυρίες για τις απεικονίσεις 
των θεοτήτων, καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις τοπικούς θρύλους για την προέλευση 
των λατρευτικών ειδώλων βλ. V. PIRENNE-DELFORGE: “Reading Pausanias: Cults of the 
Gods and Representation of the Divine”, στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods of Ancient 
Greece – Identities and Transformation, Edinburgh 2010, σελ. 375-387. 
719 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ Ελλάδος Περιήγησις 2. 4,5. πρβλ. Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ: Η θρησκεία στην 
Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα  1996, σελ. 72 σημ. 1. 
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Ιδιαίτερη θέση είχαν τα είδωλα εκείνα που λέγεται ότι είχαν πέσει από τον 

ουρανό. Στις πηγές εμφανίζονται οι όροι «διοπετές» και «αχειροποίητο». Στα 

αρχαία κείμενα εμφανίζονται πενήντα περίπου τέτοιες περιπτώσεις διοπετών 

αγαλμάτων κατά τους ιστορικούς χρόνους720. Ουράνια προέλευση φαίνεται ότι 

είχε το αρχαίο ξόανο της Αθηνάς στην αθηναϊκή ακρόπολη721, αλλά και τα 

ξόανα της Αρτέμιδος στην Ταυρίδα722 και την Έφεσο723. Από τον ουρανό φαίνεται 

ότι έπεσαν οι λατρευτικοί λίθοι του Ορχομενού724, καθώς και ο ομφαλός των 

Δελφών και η σφαιρική λίθος του Ηλιογάβαλου στην Έμεσα της Συρίας. Το 

αρχαιότερο ξόανο του Διονύσου στην Θήβα ήταν ένα βρέτος (ξύλινος δοκός) που 

έπεσε από τον ουρανό, όταν ο κεραυνός του Διός χτύπησε την Σεμέλη725. Αν δεν 

είναι εξ ουρανού το ίδιο το άγαλμα σαν κατασκευή, μπορεί να προέρχεται από 

θαυματουργό υλικό, όπως πληροφορεί για το λατρευτικό είδωλο του Σάραπι ο 

Γρηγόριος ο Θεολόγος κάνοντας λόγο για ουράνια ύλη726. Σημαντικό ρόλο παίζει 

και η θαυματουργική ανέλκυση από τη θάλασσα, όπως μαρτυρείται για τον 

ξύλινο, λατρευτικό δοκό του Διονύσου στην Μήθυμνα, τον οποίο ανέσυρε ένας 

ψαράς από τη θάλασσα727. Στην πολεμική κατά των ειδώλων σώζεται στο λεξικό 

του Σουίδα μια ενδιαφέρουσα ιστορία που προέρχεται από τον Ισίδωρο τον 

Πηλουσιώτη και αναφέρεται στην εκτέλεση των τεχνιτών που κατασκεύασαν 

ένα λατρευτικό είδωλο με στόχο την διάδοση της ιδέας ότι εκείνο εμφανίστηκε 

στο ιερό  με μυστηριώδη τρόπο728. 

720  Βλ. BÄBLER & H-G. NESSELRATH: “Der Stoff, aus dem die Götter sind… ό. π. σελ. 154 
σημ. 14. Για τα ακόλουθα παραδείγματα βλ.  H. FUNKE: “Götterbild”, RLAC 11, 1981, στ. 
727-728. 
721 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ Ελλάδος Περιήγησις 1.26.6 
722 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ: Ιφιγένεια εν Ταύροις 88.1384. 
723 Πραξ. 19,35. 
724 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ: Ελλάδος Περιήγησις 9, 38.1. 
725 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ: Ελλάδος Περιήγησις 9, 12, 4. 
726 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ:  Εἰς τοὺς Αἰγύπτου ἐπιδημήσαντας PG 36, 245: "Σὺ δέ μοι 
τοὺς τράγους ἐπῄνεις τοὺς Μενδησίους͵ καὶ τὸν Μεμφίτην Ἄπιν͵ μόσχον σιτευτόν τινα καὶ 
πολύσαρκον͵ καὶ τὰς Ἴσιδος τελετὰς͵ καὶ τοὺς Ὀσίριδος σπαραγμοὺς͵ καὶ τὸν σεμνόν σου 
Σάραπιν͵ ξύλον προσκυνούμενον μετὰ μύθου͵ καὶ χρόνου͵ καὶ τῆς τῶν προσκυνούντων 
ἀνοίας͵ ὡς ὕλην ἄγνωστόν τινα καὶ οὐράνιον͵ πλὴν ὕλην͵ κἂν βοηθῆται τῷ ψεύδει". 
727 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ: Ελλάδος Περιήγησις 10. 19, 3. 
728  ΣΟΥΪΔΑ: Λεξικό, Δέλτα 1187: «Διοπετές ἐξ οὐρανοῦ κατερχόμενον. ὅτι οἱ παρ΄ Ἕλλησι 
τὰ ξόανα κατασκευάζοντες φόβον ἐμποιῆσαι βουλόμενοι τοῖς ὁρῶσιν ἔφασκον͵ ὅτι τὸ 
ἄγαλμα ἐξ οὐρανοῦ παρὰ τοῦ Διὸς ἐπέμφθη καὶ κατέπτη͵ κρεῖττον ὑπάρχον πάσης 
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Ι.6.2. Οι μορφές των αγαλμάτων των θεών 

Το ζήτημα της μορφής των θεών στην αρχαία Ελλάδα δεν είναι κάτι που 

παρουσιάζει τον συντηρητισμό και την στατικότατα που διακρίνει την αρχαία 

Αίγυπτο και την Μεσοποταμία. Ίσως έπαιξε η αρχαία φιλοσοφία και κυρίως η 

κριτική του Ξενοφάνη κατά του ανθρωπομορφισμού κάποιο ρόλο σε αυτό τον 

τομέα729. Οι απεικονίσεις των θεών παρουσιάζουν μια εξέλιξη και οι νέες μορφές 

γίνονται σχετικά εύκολα αποδεκτές. Σαφώς, η έμπνευση των καλλιτεχνών 

προέρχεται από τους ποιητές, όπως αναφέρει μια παράδοση για το πρότυπο που 

ακολούθησε ο Φειδίας στην κατασκευή του χρυσελεφάντινου αγάλματος του 

Διός στην Ολυμπία730. 

Σπουδαίος είναι ο ρόλος που έπαιξε το εμπόριο των αγαλματιδίων, αλλά 

ιδιαίτερα σημαντικότεροι παράγοντες της διάδοσης των παραδεδομένων 

μορφών των θεοτήτων ήταν οι απεικονίσεις τους στα αγγεία και τα 

νομίσματα731. Σε πολλές ζωγραφικές παραστάσεις με λατρευτικές συνήθως 

σκηνές εμφανίζονται και τα λατρευτικά αγάλματα των θεών, όπως τα είδωλα 

της Αθηνάς και του Απόλλωνα συνήθως σε επεισόδια της Ιλιάδας732. Ήδη από τα 

μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. εικονίζονται οι θεοί των Ελλήνων στα νομίσματα των 

ελληνικών πόλεων, είτε ολόσωμοι, είτε απλά μόνο η κεφαλή. Στα νομίσματα της 

ελληνιστικής εποχής το τοπικό λατρευτικό είδωλο έχει εξέχουσα θέση, μάλιστα 

ἀνθρωπίνης χειρὸς καὶ ἀνάλωτον͵ ὅθεν καὶ διοπετὲς αὐτὸ καὶ οὐράνιον βρέτας ἐκάλουν͵ 
παρὰ τὸ βροτῷ ἐοικέναι. ὅπερ οὐχ οὕτως ἦν ἡ περὶ τῶν ἀγαλμάτων ματαία καὶ 
πεπλανημένη δόξα· ἀλλὰ τοὺς ἀγαλματοποιοὺς ἢ ἀποκτένοντες ἢ φυγαδεύοντες͵ ἵνα 
μηδένες εἰπεῖν ἔχοιεν ὅτι χειροποίητόν ἐστι τὸ ξόανον͵ φήμην πλάσαντες ἐν ταῖς ἀκοαῖς 
τῶν πεφενακισμένων ἠφίεσαν͵ ἥτις καὶ τὴν Ἐφεσίων ἐπλάνα πόλιν. ὅτι δὲ ἀληθές ἐστι 
τοῦτο͵ μαρτυρεῖ τὸ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γενόμενον· Πτολεμαῖος γὰρ συναγαγὼν τεχνίτας ὥστε 
τὸν τῆς Ἀρτέμιδος ἀνδριάντα ποιῆσαι͵ μετὰ τὸ ἔργον βόθρον μέγαν ὀρύξας καὶ τὸν δόλον 
κρύψας ἐκέλευσε τοὺς τεχνίτας ἐν αὐτῷ δειπνῆσαι· οἵτινες δειπνοῦντες ἐκεῖσε 
κατεχώσθησαν καὶ ἀπέθανον ἄξιον μισθὸν τῆς κακουργίας κομισάμενοι». 
729 Βλ. B. GLADIGOW: „Zur Konkurrenz von Bild und Namen im Aufbau theistischer 
Systeme“, H. Brunner (Hg) Wort und Bild, München 1979,  σελ. 104. 
730 ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ: Γεωγραφία 8. 3. 30. Βλ. C. AUFFRATH: “The Materiality of God’s image”, 
στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods of Ancient Greece – Identities and Transformation, 
Edinburgh 2010, σελ. 466-468. 
731 B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter 
in der griechischen Religion…ό. π. σελ.  119-121. 
732 B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter 
in der griechischen Religion…ό. π. σελ. 120 και 128 εικ. 1. & 2. 
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οι παραστάσεις αυτές αποτελούν εξαιρετική πηγή για το τοπικό πάνθεον, τους 

ήρωες και την πολιούχο θεότητα της πόλης733.  

 Δεν λείπουν από τις αρχαίες πηγές και αναφορές σε θείες αποκαλύψεις 

της μορφής της θεότητας, ανάλογες με εκείνες στην Μεσοποταμία. Σε μια 

περίπτωση, μετά την καταστροφή του λατρευτικού ξοάνου της Δήμητρας από 

πυρκαγιά στη Φιγαλία,  αναφέρεται ότι η θεά σε όνειρο αποκαλύφθηκε στον 

τεχνίτη για να κατασκευαστεί νέο άγαλμα734. Θεωρείται βέβαια ιδιαίτερα θετικό, 

αν κάποιος δει σε όνειρο, είτε τον ίδιο τον Δία, είτε το άγαλμά του735. Σε κάθε 

περίπτωση, αναγνωρίζεται από τον Δίωνα τον Χρυσόστομο, στον περίφημο 

πανηγυρικό του στην Ολυμπία, η μεγάλη ευθύνη του καλλιτέχνη, επειδή εκείνος 

καθορίζει με το έργο του πως θα πρέπει οι θνητοί να φαντάζονται τον θεό736. Ο 

Πλάτων άλλωστε θεωρούσε ήδη από τον 4ο αι. π.Χ.  ότι, αν και τα λατρευτικά 

αγάλματα είναι άψυχα737, μολαταύτα δεν είναι άτοπο να θεωρούν οι άνθρωποι 

733 B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter 
in der griechischen Religion…ό. π. σελ. 121. 
734 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ: Ελλάδος Περιήγησις 8.42.7 πρβλ. M. DICK:”Prophetic Parodies of Making 
the Cult Image”, στο του ιδίου: Born in Heave Made in Earth - The Making of the Cult Image in 
Ancient Near East, Winona Lake, Indiana 1999, σελ. 38 σημ. 86.   
735 ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ: Ονειροκριτικόν 2,35: "Δία ἰδεῖν αὐτὸν ὁποῖον ὑπειλήφαμεν ἢ ἄγαλμα 
αὐτοῦ [ἐν οὐρανῷ] ἔχον τὴν οἰκείαν σκευὴν ἀγαθὸν ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ πλουσίῳ· κρατύνει 
γὰρ οὗ μὲν τὴν τύχην οὗ δὲ τὸν πλοῦτον. νοσοῦντι δὲ σωτηρίαν μαντεύεται͵ καὶ τοῖς λοιποῖς 
δέ ἐστιν ἀγαθός". Για την αποκαλυπτική  σημασία των ονείρων στην ελληνική 
Αρχαιότητα βλ. M. BARASCH: Icon. Studies in the History of an Idea, New York 1995, σελ. 31-
33.   
736 ΔΙΩΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Ολυμπιακός 12, 45-46: "οἷος ἦν Φειδίας τε καὶ Ἀλκαμένης 
καὶ Πολύκλειτος͵ ἔτι δὲ Ἀγλαοφῶν καὶ Πολύγνωτος καὶ Ζεῦξις καὶ πρότερος αὐτῶν ὁ 
Δαίδαλος. οὐ γὰρ ἀπέχρη τούτοις περὶ τἄλλα ἐπιδείκνυσθαι τὴν αὑτῶν δεινότητα καὶ 
σοφίαν͵ ἀλλὰ καὶ θεῶν εἰκόνας καὶ διαθέσεις παντοδαπὰς ἐπιδεικνύντες͵ ἰδίᾳ τε καὶ 
δημοσίᾳ χορηγοὺς τὰς πόλεις λαμβάνοντες͵ πολλῆς ἐνέπλησαν ὑπονοίας καὶ ποικίλης περὶ 
τοῦ δαιμονίου͵ οὐ παντελῶς διαφερόμενοι τοῖς ποιηταῖς καὶ νομοθέταις͵ τὸ μὲν ὅπως μὴ 
δοκῶσι παράνομοι καὶ ταῖς ἐπικειμέναις ἐνέχωνται ζημίαις͵ τὸ δὲ ὁρῶντες 
προκατειλημμένους αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ποιητῶν καὶ πρεσβυτέραν οὖσαν τὴν ἐκείνων 
εἰδωλοποιίαν. οὔκουν ἐβούλοντο φαίνεσθαι τοῖς πολλοῖς ἀπίθανοι καὶ ἀηδεῖς 
καινοποιοῦντες. τὰ μὲν οὖν πολλὰ τοῖς μύθοις ἑπόμενοι καὶ συνηγοροῦντες ἔπλαττον͵ τὰ δὲ 
καὶ παρ΄ αὑτῶν εἰσέφερον͵ ἀντίτεχνοι καὶ ὁμότεχνοι τρόπον τινὰ γιγνόμενοι τοῖς ποιηταῖς͵ 
ὡς ἐκεῖνοι δι΄ ἀκοῆς ἐπιδεικνύντες͵ ἀτεχνῶς καὶ αὐτοὶ δι΄ ὄψεως ἐξηγούμενοι τὰ θεῖα τοῖς 
πλείοσι καὶ ἀπειροτέροις θεαταῖς". πρβλ. M. BARASCH: Icon. Studies in the History of an Idea, 
New York 1995, σελ. 41. 
737 Η διάκριση αυτή θεωρείται αποτέλεσμα της κριτικής του Ξενοφάνη και του 
Ηρακλείτου βλ. P. ESCHWEILER:  Bildzauber im Alten Ägypten. Die Verwendung von Bildern 
und Gegenständen in magischen Handlungen nach den Texten des Mittleren und Neuen Reiches, 
(OBO 137) Fribourg und Göttingen 1994, σελ. 268. 
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ότι αυτά τα άψυχα αγάλματα γίνονται το μέσο να ωφελείται η ανθρώπινη 

ψυχή738. 

  

Ι.6.3. Η καθίδρυσις του λατρευτικού αγάλματος  

  Πληροφορίες για κάποιο τελετουργικό «ζωοποίησης» των λατρευτικών 

αγαλμάτων των θεών δεν παραδίδεται για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο739. Στις 

πηγές χρησιμοποιείται ο όρος «ἵδρυσις». Ο όρος αυτός αναφέρεται σε λατρευτικά 

αντικείμενα και αντιπαραβάλλεται στην έρευνα με τον λατινικό «dedicatio», 

αλλά και με τη μεσοποταμιακό «τελετουργικό της πλύσης του στόματος» (mῑs 

pî)740. Όμως από την τόσο πλούσια ελληνική γραμματεία απουσιάζει κάποιο 

αντίστοιχο κείμενο. Η «καθίδρυσις» και ο εγκαινιασμός φαίνεται να 

επιτυγχανόταν απλά με τον στολισμό και την ένδυση του λατρευτικού στο εξής 

αγάλματος. Όπως σημειώνει ο B. GLADIGOW741  ένα άγαλμα εγκαθίσταται στην 

λατρεία και παίρνει την θέση του στο ναό και γίνεται λατρευτικό μόνο μέσα από 

την ίδια την λατρεία. Ένδυση, στολισμός, στεφάνωμα και κοσμήματα το 

καθιστούν κατάλληλο για την λατρεία, δια της λατρείας. Χαρακτηριστικές είναι 

οι παραστάσεις αγγείων από την λατρεία του Διονύσου, στις οποίες ένας ξύλινος 

δοκός (βρέτος), μια μάσκα, ενδύματα, ένα στεφάνι και μια ταινία είναι τα 

τελετουργικά στοιχεία που διαμορφώνουν το λατρευτικό επίκεντρο και κάνουν 

εφικτή την παρουσία του θεού στην γη (εικ. 235)742.  

738  ΠΛΑΤΩΝΟΣ Νόμοι 11, 931.a: "Νόμοι περὶ θεοὺς ἀρχαῖοι κεῖνται πᾶσιν διχῇ. τοὺς μὲν 
γὰρ τῶν θεῶν ὁρῶντες σαφῶς τιμῶμεν͵ τῶν δ΄ εἰκόνας ἀγάλματα ἱδρυσάμενοι͵ οὓς ἡμῖν 
ἀγάλλουσι καίπερ ἀψύχους ὄντας͵ ἐκείνους ἡγούμεθα τοὺς ἐμψύχους θεοὺς πολλὴν διὰ 
ταῦτ΄ εὔνοιαν καὶ χάριν ἔχειν". πρβλ. K. LAPATIN: “New Statues for Old Gods”, στο N. 
Bremmer & A. Eskine: The Gods of Ancient Greece – Identities and Transformation, Edinburgh 
2010, σελ. 133. Οι ορατοί θεοί του Πλάτωνα δεν είναι τίποτα άλλο από τα ουράνια 
σώματα.  βλ. H. FUNKE: “Götterbild”, στο RLAC 11, 1981, στ. 713-714. 
739 B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter 
in der griechischen Religion…ό. π. σελ. 118, καθώς και M. BARASCH: Icon. Studies in the 
History of an Idea, New York 1995, σελ. 40-41.  
740  Βλ. C. WALKER & M. DICK: “The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: 
The Mesopotamian mῑs pî Ritual” στο Michael B. Dick (Ed.)  Born in Heave Made in Earth - The 
Making of the Cult Image in Ancient Near East, Winona Lake 1999, σελ. 114. 
741 B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter 
in der griechischen Religion…ό. π. σελ.  118.  
742 B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter 
in der griechischen Religion…ό. π. σελ. 118 και 129 εικ. 4. 
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Όμως τελετουργίες παρόμοιες με τα αρχαία τελετουργικά ζωοποίησης 

των αγαλμάτων της Αρχαίας Αντολής  δεν είναι άγνωστες στον ελληνορωμαϊκό 

κόσμο743. Τα σπουδαιότερα έργα προσφέρει η ελληνιστική Αίγυπτος  γνωστά με 

το γενικό χαρακτηρισμό «Μαγικοί Πάπυροι»744. Το σώμα των κειμένων αυτών 

έχει να παρουσιάσει μια τελεστική τέχνη, μια ειδωλοποιό μαγική τέχνη που έχει 

σκοπό την πρόσκληση μιας θεότητας στο άγαλμά  της με απώτερο στόχο τη 

χρησμοδότηση745. Η αρχαία θεολογία των λατρευτικών αγαλμάτων  

μετατρέπεται σε μια τέχνη ιδιωτικής μαγείας που θέλει να χειραγωγήσει το θείο 

μέσα από τα είδωλά του746. Χαρακτηριστικά ζητά ο μάγος την παρουσία της 

θεότητας στο είδωλο, επειδή, όπως υποστηρίζει «οἶδά σου τα σημεία καὶ τα 

παράσημα καὶ τὰς μορφάς»747.  

Η "τέχνη της θεουργίας", όπως ονομάζεται, με την κατασκευή αγαλμάτων 

που αποκαλούνταν τελέσματα ή φυλακτήρια αποδίδεται και στον Απολλώνιο 

τον Τυανέα, ο οποίος  με συγκεκριμένες τελετές εγκαθιστούσε σε αγάλματα 

πνεύματα που δρούσαν προστατευτικά για τους ανθρώπους, η τελετή αυτή 

ονομάζεται "στοιχείωσις"748. Ιδρυτής όμως του θεοργικού νεοπλατωνισμού 

θεωρείται ο Ιάμβλιχος, ο οποίος θεωρούσε ότι οι θεοί εισέρχονταν στα αγάλματά 

που κατασκευάζονταν από τους θεουργούς με συγκεκριμένα υλικά  και τα 

εμψύχωναν με μια τελετή749. 

743 H. FUNKE: “Götterbild”, στο  RLAC 11, 1981, στ. 713-714. 
744 Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει τελετουργίες από τον 2ο αιώνα π.Χ. έως και τον 5ο 
αιώνα μ.Χ. Τα περισσότερα κείμενα ανήκουν στην περίοδο μετά το 300 μ.Χ.  Τα ελληνο-
αιγυπτιακά στοιχεία συνοδεύουν αρκετές εβραϊκές παραδόσεις, ενώ από την περσική 
θρησκεία προέρχεται ο Μίθρας. Οι όρος που κυριαρχεί για να δηλώσει ένα θεϊκό άγαλμα 
είναι η λέξη «είδωλον».  Βλ. P. SCHWEILER:  Bildzauber im Alten Ägypten. Die Verwendung 
von Bildern und Gegenständen in magischen Handlungen...ό.π. σελ. 277-283. Έχουν σωθεί και 
ανάλογα κοπτικά κείμενα βλ. στο ίδιο σελ. 283-285. 
745 Πληροφορίες διασώζουν ο Πορφύριος, ο Πρόκλος και  οι Χαλδαϊκοί Χρησμοί,. Βλ. S. 
JOHNSTON: “Homo Fictor Deorum est: Envisioning the Divine in Late Antique Divinatory”  
στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods of Ancient Greece – Identities and Transformation, 
Edinburgh 2010, σελ. (406-421) 415-416. Πρβλ. Βλ. P. SCHWEILER:  Bildzauber im Alten 
Ägypten…ό. π. σελ. 277-283. 
746 P. SCHWEILER:  Bildzauber im Alten Ägypten…ό. π. σελ. 302. 
747 P. SCHWEILER:  Bildzauber im Alten Ägypten…ό. π. σελ. 278. 
748 Βλ. Α. ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ: Μυστικισμός, Θαυματοποιϊα και Ιατρική της Θεουργίας, Αθήνα 
2000, σελ. 41-42 & 181. 
749 Βλ. Α. ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ: Μυστικισμός, Θαυματοποιϊα... ό. π. σελ. 183-184. 
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 Ο ιερός Αυγουστίνος διασώζει πληροφορίες για μια θεουργία που 

επιτυγχάνεται με υλικό τρόπο, με την "εμψύχωση" του λατρευτικού αγάλματος 

από την ίδια την θεότητα750. Την μυστική αυτή τέχνη στους νεοπλατωνικούς 

κύκλους διασώζει το έργο του Πορφυρίου "Εκ λογίων φιλοσοφίας", το οποίο 

περιλαμβάνει τα χαλδαϊκά οράματα του Ιουλιανού του θεουργού. Ο 

συγκεκριμένος υποστήριζε ότι παρέλαβε τα οράματα από την ψυχή του 

Πλάτωνα με τη βοήθεια ενός άλλου θεουργού του Ιουλιανού του Χαλδαίου751. 

Δεν φαίνεται τυχαίος ο ισχυρισμός ότι πηγή για τις θεουργικές αυτές μυστικές 

διδασκαλίες που κυκλοφορούσαν στους κόλπους των νεοπλατωνικών ήταν 

κάποιος Χαλδαίος752. Σαφώς το ζήτημα απαιτεί έρευνα, όμως δεν αποκλείεται, 

όπως μαρτυρεί η μεσολάβηση κάποιου Χαλδαίου, να ιφίσταται κάποια σχέση με 

το βαβυλωνιακό τελετουργικό ζωοποίησης των λατρευτικών ειδώλων, το οποίο 

λάμβανε χώρα στα ιερά της Μεσοποταμίας έως και την εποχή των Σελευκιδών.. 

Ο λατίνος συγγραφέας των τελών του 2ου μ.Χ. αιώνα Minucius Felix 

(Octavius 22,5) αναφέρεται στη dedicatio των ιερών αγαλμάτων κάνοντας λόγο 

για γέννηση (nascitur)753. Σύμφωνα με το κείμενο ένα άγαλμα πριν από την 

τελετουργία δεν είναι θεός (nec adhuc deus est), αλλά μετά από τον καθαγιασμό, 

την λεγόμενη "αποθέωση", τότε μόνο πρόκειται για θεό (deus est). Οι πλειονότητα 

των αναφορών στην «dedicatio» των λατρευτικών αγαλμάτων του 

ελληνορωμαϊκού κόσμου προέρχεται από συγγραφείς της Ύστερης 

Αρχαιότητας754, πράγμα που θέτει το ερώτημα, αν πρόκειται για μια γένεση της 

ελληνιστικής εποχής, καθόλου απίθανο στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο. 

750 Βλ. Α. ΚΑΨΑΛΗ: Ο Ιερός Αυγουστίνος και η Πολιτεία του Θεού, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 
301-311. Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον συγγραφέα για την επισήμανση αυτή. 
751 Ο Ιουλιανός ο Χαλδαίος έγραψε το έργο Θεουργικά, Τελεστικά και έδινε οδηγίες για τις 
τελετές εμψύχωσης των αγαλμάτων βλ. Α. ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ: Μυστικισμός, Θαυματοποιϊα... 
ό. π. σελ. 53-54. 
752 Βλ. Α. ΚΑΨΑΛΗ: Ο Ιερός Αυγουστίνος και η Πολιτεία του Θεού, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 
301-311. 
753 C. WALKER & M. DICK: “The Induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia: The 
Mesopotamian mῑs pî Ritual”…ό.π. σελ. 117. 
754 Ερευνητές των κλασσικών σπουδών αμφισβητούν ένα τέτοιο τελετουργικό στα 
κλασσικά χρόνια. βλ. Μ. DICK : ”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ.  39 
σημ. 92. 

178 
 

                                                             



 Ιδιαίτερης σημασίας για τη ρωμαϊκή dedicatio των λατρευτικών 

αγαλμάτων είναι οι παραστάσεις ενός θυσιαστηρίου για τους Lares που 

βρίσκεται σήμερα στο μουσείο του Βατικανού (εικ. 236)755. Σε μια από τις 

τέσσερις πλευρές του θυσιαστηρίου εικονίζεται η σκηνή του καθαγιασμού 

μικρών αγαλμάτων των προγόνων, τα οποία κρατούνται ψηλά, ακριβώς πάνω 

από ένα θυσιαστήριο.  

   

Ι.6.4. Ο ρόλος των λατρευτικών αγαλμάτων και η διάκριση τους από 

τους θεούς 

 Υπάρχουν αναρίθμητα κείμενα της αρχαίας γραμματείας, στα οποία δεν 

είναι σαφής η διάκριση ανάμεσα στα είδωλα των θεών και τους ουράνιους θεούς, 

άλλωστε στις πηγές τα λατρευτικά αγάλματα αποκαλούνται θεοί756. Στο ζήτημα 

αυτό πολύτιμη είναι η συμβολή των συγγραφέων της Ύστερης Αρχαιότητας, οι 

οποίοι εμφανίζουν στο ερώτημα της φύσεως των αγαλμάτων μια ιδιαίτερη 

επιχειρηματολογία. Για παράδειγμα ο Πρόκλος αναφερόμενος στις λατρευτικές 

τελετές κάνει λόγο για «σύμβολα» και «συνθήματα», ενώ τα αγάλματα των θεών 

ονομάζονται και «υποδοχαί» για την φανέρωση του θείου757. Περισσό ζήλο να 

εκθέσει το ρόλο των αγαλμάτων των θεών στην λατρεία των Ελλήνων έδειξε ο 

αυτοκράτορας Ιουλιανός758, από τα έργα του οποίου απουσιάζει ο «πολεμικός» 

755 K. MOEDE: “The Dedication of Cult Statues at the Altar. A roman pictorial Formula for the 
Introduction of new Cults”, στο I. Mylonopoulos: Divine Images and Human Imaginations in 
Ancient Greece and Rome, Leiden 2010, σελ. 273-287, Εικ. 76, 77, 78, 79. 
756 H. FUNKE: „Götterbild“ …ό.π.  σελ. 714-716. 
757 βλ. ΠΡΟΚΛΟΥ: Σχολίων εις τον Κρατήλον 51: "ἡ τελεστικὴ διὰ δή τινων συμβόλων καὶ 
ἀπορρήτων συνθημάτων τὰ τῇδε ἀγάλματα τοῖς θεοῖς ἀπεικάζει καὶ ἐπιτήδεια ποιεῖ πρὸς 
ὑποδοχὴν τῶν θείων ἐλλάμψεων". Βλ. S. JOHNSTON: “Homo Fictor Deorum est: 
Envisioning the Divine in Late Antique Divinatory”  στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods 
of Ancient Greece – Identities and Transformation, Edinburgh 2010, σελ.  415 
758  ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ, Επιστολή 89b. 137-154: «Ἀγάλματα γὰρ καὶ βωμοὺς καὶ πυρὸς ἀσβέστου 
φυλακὴν καὶ πάντα ἁπλῶς τὰ τοιαῦτα σύμβολα οἱ πατέρες ἔθεντο τῆς παρουσίας τῶν 
θεῶν͵ οὐχ ἵνα ἐκεῖνα θεοὺς νομίσωμεν͵ ἀλλ΄ ἵνα δι΄ αὐτῶν τοὺς θεοὺς θεραπεύσωμεν. 
Ἐπειδὴ γὰρ ἡμᾶς͵ ὄντας ἐν σώματι͵ σωματικὰς ἔδει ποιεῖσθαι τοῖς θεοῖς καὶ τὰς λατρείας͵ 
ἀσώματοι δέ εἰσιν αὐτοί͵ πρῶτα μὲν ἔδειξαν ἡμῖν ἀγάλματα τὸ δεύτερον ἀπὸ τοῦ πρώτου 
τῶν θεῶν γένος περὶ πάντα τὸν οὐρανὸν κύκλῳ περιφερόμενον. Δυναμένης δὲ οὐδὲ τούτοις 
ἀποδίδοσθαι τῆς θεραπείας σωματικῶς (ἀπροσδεῆ γάρ ἐστι φύσει)͵ τρίτον ἐπὶ γῆς 
ἐξευρέθη γένος ἀγαλμάτων͵ εἰς ὃ τὰς θεραπείας ἐκτελοῦντες͵ ἑαυτοῖς εὐμενεῖς τοὺς 
θεοὺς καταστήσομεν. Ὥσπερ γὰρ οἱ τῶν βασιλέων θεραπεύοντες εἰκόνας͵ οὐθὲν δεομένων͵ 
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στο χριστιανικό κόσμο όρος "είδωλον"759. Ενώ μια σχετικά ολοκληρωμένη θεωρία 

για τη σχέση θεότητας και ειδώλου εμφανίζεται κατά την Ύστερη Αρχαιότητα 

και εκτίθενται στον Πορφύριο760.  

 Κατά την λατρεία το άγαλμα ισχύει ως η εκπροσώπηση-αντιπροσώπευση 

του θεού και αν ακόμη το άγαλμα καταστραφεί η θεότητα δεν ζημιώνεται σε 

τίποτα761. Και αυτό συμβαίνει, επειδή δεν εξαρτάται η θεότητα από το άγαλμα, 

αλλά το αντίθετο. Μάλιστα οι θεότητες δεν κατοικούν στα αγάλματά τους, αλλά 

αποκαλύπτονται σε αυτά, εφόσον το επιθυμούν762. Αυτές οι απόψεις είναι 

διάχητες  ήδη από την Κλασσική Αρχαιότητα, όπως φαίνεται από το έργο του 

Αισχύλου Ευμενίδες που παρουσιάζεται ο Ορέστης μπροστά από το λατρευτικό 

άγαλμα της Αθηνάς να ικετεύει την θεά να έρθει (στ. 297)763. Αν και οι Ερινύες 

του φωνάζουν ότι η θεά δεν πρόκειται να τον συναντήσει, εκείνη τελικά 

αποκαλύπτεται στον ήρωα στο ξύλινο είδωλό της (στ. 409-446). Αλλά και ο Δίων 

ο Χρυσόστομος αναφέρεται στα ανθρωπόμορφα αγάλματα των θεων και τα 

χαρακτηρίζει δοχεία και σύμβολα764. 

ὅμως ἐφέλκονται τὴν εὔνοιαν εἰς ἑαυτούς͵ οὕτως καὶ οἱ θεῶν θεραπεύοντες τὰ ἀγάλματα͵ 
δεομένων οὐθὲν τῶν θεῶν͵ ὅμως πείθουσιν αὐτοὺς ἐπαμύνειν σφίσι καὶ κήδεσθαι». 
759 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ: Επιστολη 89, 165-175: «Ἀφορῶντες οὖν εἰς τὰ τῶν θεῶν ἀγάλματα͵ μήτοι 
νομίζωμεν αὐτὰ λίθους εἶναι μήτε ξύλα͵ μηδὲ μέντοι τοὺς θεοὺς αὐτοὺς εἶναι ταῦτα. Καὶ 
γὰρ οὐδὲ τὰς βασιλικὰς εἰκόνας ξύλα καὶ λίθον καὶ χαλκὸν λέγομεν͵ οὐ μὴν οὐδὲ αὐτοὺς 
τοὺς βασιλέας͵ ἀλλὰ εἰκόνας βασιλέων. Ὅστις οὖν ἐστι φιλοβασιλεύς͵ ἡδέως ὁρᾷ τὴν τοῦ 
βασιλέως εἰκόνα͵ καὶ ὅστις ἐστὶ φιλόπαις͵ ἡδέως ὁρᾷ τὴν τοῦ παιδός͵ καὶ ὅστις φιλοπάτωρ͵ 
τὴν τοῦ πατρός· οὐκοῦν καὶ ὅστις φιλόθεος͵ ἡδέως εἰς τὰ τῶν θεῶν ἀγάλματα καὶ τὰς 
εἰκόνας ἀποβλέπει͵ σεβόμενος ἅμα καὶ φρίττων ἐξ ἀφανοῦς ὁρῶντας εἰς αὐτὸν τοὺς θεούς». 
760 Βλ. S. JOHNSTON: “Homo Fictor Deorum est: Envisioning the Divine in Late Antique 
Divinatory”  στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods of Ancient Greece – Identities and 
Transformation, Edinburgh 2010, σελ. (406-421) 415-417. 
761 C. AUFFRATH: “The Materiality of God’s image”, στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods 
of Ancient Greece – Identities and Transformation, Edinburgh 2010, σελ. 470. 
762 C. AUFFRATH: “The Materiality of God’s image”…ό. π. σελ. 470. 
763 C. AUFFRATH: “The Materiality of God’s image”, στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods 
of Ancient Greece – Identities and Transformation, Edinburgh 2010, σελ. 469-471. 
764 ΔΙΩΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Ολυμπιακός 12.59-60: «Νοῦν γὰρ καὶ φρόνησιν αὐτὴν μὲν 
καθ΄ αὑτὴν οὔτε τις πλάστης οὔτε τις γραφεὺς εἰκάσαι δυνατὸς ἔσται· ἀθέατοι γὰρ τῶν 
τοιούτων καὶ ἀνιστόρητοι παντελῶς πάντες. τὸ δὲ ἐν ᾧ τοῦτο γιγνόμενόν ἐστιν οὐχ 
ὑπονοοῦντες͵ ἀλλ΄ εἰδότες͵ ἐπ΄ αὐτὸ καταφεύγομεν͵ ἀνθρώπινον σῶμα ὡς ἀγγεῖον 
φρονήσεως καὶ λόγου θεῷ προσάπτοντες͵ ἐνδείᾳ καὶ ἀπορίᾳ παραδείγματος τῷ φανερῷ τε 
καὶ εἰκαστῷ τὸ ἀνείκαστον καὶ ἀφανὲς ἐνδείκνυσθαι ζητοῦντες͵ συμβόλου δυνάμει 
χρώμενοι͵ κρεῖττον ἤ φασι τῶν βαρβάρων τινὰς ζῴοις τὸ θεῖον ἀφομοιοῦν  κατὰ σμικρὰς καὶ 
ἀτόπους ἀφορμάς. ὁ δὲ πλεῖστον ὑπερβαλὼν κάλλει καὶ σεμνότητι καὶ μεγαλοπρεπείᾳ͵ 
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Την παραπάνω διάκριση επιβεβαιώνουν και ζωγραφικές παραστάσεις 

αγγείων, στις οποίες, αν και οι ζωγράφοι είχαν την επιλογή να αποδώσουν τις 

θεότητες, είτε ως δρώντα πρόσωπα, είτε ως λατρευτικά αγάλματα, εκείνοι 

επιλέγουν μια διττή απεικόνιση765, όπως το θραύσμα ενός ερυθρόμορφου 

κρατήρα από τον Τάραντα που εικονίζει τον θεό Απόλλωνα μπρος σε έναν ναό 

του (εικ. 237)766. Οι θύρες του ναού είναι ανοικτές και από μέσα φαίνεται το 

άγαλμα της θεότητας με το τόξο στο χέρι. Στην παράσταση αυτή το άγαλμά  

παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τον θεό. Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η 

παράσταση ενός άλλου κρατήρα από την Απουλία, όπου o Ηρακλής 

απεικονίζεται με άλλους αθανάτους να παρατηρεί την κατασκευή ενός 

αγάλματός του από έναν τεχνίτη (εικ. 238)767. Και σε αυτή την παράσταση 

άγαλμα και θεότητα αποδίδονται με παρόμοιο τρόπο. Επίσης εξαιρετικής 

σπουδαιότητας είναι και η παράσταση που διασώζεται σε έναν άλλον κρατήρα 

που βρέθηκε στο Ruvo di Puglia και εμφανίζει μια σκηνή από την λατρεία του 

Διονύσου (εικ. 239)768. Ο γυναίκες ετοιμάζουν τις προσφορές και την θυσία, ενώ ο 

νεαρός θεός στο κέντρο της παράστασης γέρνει πάνω στον θυρσό του. Κάτω από 

τον θεό εικονίζεται το θυσιαστήριο στο οποίο καίει η φωτιά και πίσω ακριβώς 

από  αυτό εικονίζεται το αρχαϊκό άγαλμα του θεού που δείχνει τον θεό ώριμο, 

γενειοφόρο  να κρατά έναν κάνθαρο και τον θυρσό του. Το λατρευτικό άγαλμα 

είναι μια αρχαϊκή απόδοση του θεού που εμφανίζεται σε αττικά αγγεία μέχρι και 

σχεδὸν οὗτος πολὺ κράτιστος δημιουργὸς τῶν περὶ τὰ θεῖα ἀγαλμάτων. οὐδὲ γὰρ ὡς 
βέλτιον ὑπῆρχε μηδὲν ἵδρυμα μηδὲ εἰκόνα θεῶν ἀποδεδεῖχθαι παρ΄ ἀνθρώποις φαίη τις ἄν͵ 
ὡς πρὸς μόνα ὁρᾶν δέον τὰ οὐράνια. ταῦτα μὲν γὰρ ξύμπαντα ὅ γε νοῦν ἔχων σέβει͵ θεοὺς 
ἡγούμενος μακαρίους μακρόθεν ὁρῶν». πρβλ. Dick, Michael B. : ”Prophetic Parodies of 
Making the Cult Image”, στο του ιδίου:Born in Heave Made in Earth, The Making of the Cult 
Image in Ancient Near East, Winona Lake -Indiana 1999,  σελ. 32. 
765 Η διττότητα αυτή δεν μπορεί να κατανοηθεί παρά μόνο σαν διάκριση. Ο θεός μπορεί 
να είναι παρών στο λατρευτικό ξόανο, όπως υποστηρίζουν οι γραπτές πηγές, αλλά 
ξεχωρίζει και δεν δεσμεύεται, ούτε περιορίζεται από αυτό.  βλ. B. GLADIGOW: „Präsens 
der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder der Götter in der griechischen 
Religion…ό. π. σελ. 120. 
766  Το όστρακο βρίσκεται σήμερα στο Άμστερνταμ. Βλ. K. LAPATIN: “New Statues for Old 
Gods”, στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods of Ancient Greece – Identities and Transformation, 
Edinburgh 2010, σελ. 133-134 εικ, 7.2. 
767 Βλ. K. LAPATIN: “New Statues for Old Gods”, στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods of 
Ancient Greece – Identities and Transformation, Edinburgh 2010, σελ. 134-135. εικ, 7.3. 
768 Βλ. T. KARPENTER: “Gods in Apulia” στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods of Ancient 
Greece – Identities and Transformation, Edinburgh 2010, σελ. 344 εικ. 16.4 
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το 420 π.Χ.  Είναι σαφές ότι ο ζωγράφος επιλέγει την αρχαιότερη, αρχαϊκή μορφή 

του Διονύσου για το λατρευτικό είδωλο και την σύγχρονη σε αυτόν εικονογραφία 

για την θεότητα. Επομένως η παράσταση δεν κάνει μόνο διάκριση ανάμεσα στην 

θεότητα και το λατρευτικό είδωλο, αλλά και στην εξέλιξη της απεικόνισης του 

θεού, καθώς και στην συνήθεια της προτίμησης αρχαιότερων αγαλμάτων 

(ξοάνων) στην λατρεία. Την διάκριση θεού και ειδώλου, έτσι, ώστε με την 

καταστροφή του πρώτου να μην απειλείται η θεότητα, δηλώνει ένας κρατήρας 

από την Λουκανία που δείχνει την Αντιόπη, σύζυγο του Λαοκόντα να στρέφεται 

μετά το χαμό των παιδιών της με έναν πέλεκυ εναντίον ενός αγάλματος του 

Απόλλωνα (εικ. 240). Ο θεός παρακολουθεί την σκηνή ζωγραφισμένος πίσω από 

το Λαοκόντα χωρίς να επεμβαίνει769.  

Η διττότητα αυτή δέχεται από τη σύγχρονη έρευνα ένα πλήθος ερμηνειών 

συχνά σε ένα εξελικτικό σχήμα από μια αρχαία σε μια νεότερη ιδέα η ακόμα  

προτίνεται η λύση μιας διάκρισης ανάμεσα στην λαϊκή θρησκεία και την 

θρησκεία της ανώτερης τάξης770. Ως λειτουργία του ειδώλου αναγνωρίζεται από 

τον F. GRAF η πρόταση του C. Ginzburg ότι τα αγάλματα των θεών υπηρετούν 

την αντιπροσώπευση της θεότητας771, όπως προτείνει στον φιλοσοφικό ορισμό 

της εικόνας (Bild) ο Gadamer. 

 

Ι.6.5. Η λατρεία των ιερών λίθων 

 Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς αναφέρονται συχνά σε λατρείες που 

είχαν ως επίκεντρο ιερούς λίθους και κάνουν λόγο για ένα αρκετά αρχαίο 

έθιμο772. Συνήθως η λατρεία των ιερών λίθων προβάλλεται στους αρχαίους 

συγγραφείς ως μια αρχαία συνήθεια773. Η χρήση ιερών ανεικόνιστων λίθων σε 

769 C. AUFFRATH: “The Materiality of God’s image”, στο N. Bremmer & A. Eskine: The Gods 
of Ancient Greece – Identities and Transformation, Edinburgh 2010, σελ. 469-471, εικ. 24.3 & 479-
480. 
770 F. GRAF: „Der Eigensinn der Götterbilder in antiken religiösen Diskursen“ στο G. Boehm: 
Homo pictor (Colloquium Rauricum 7), Leipzig 2001, σελ. 229 
771  F. GRAF: „Der Eigensinn der Götterbilder...ό.π. σελ. 232. 
772 Βλ. ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ: Ελλάδος Περιήγησις 1,44. 2; 2, 9, 6; 2,29,9; 2,31,4; 3, 22, 1; 7, 22, 4; 9, 24, 
3; 9, 27, 1. πρβλ.  E. STOCKTON: "Phoenician cult stones," στο Australian Journal of Biblical 
Archaeology 2.3 (1974-75), σελ. 3 σημ. 8. 
773 Αυτή την άποψη για την λατρεία ανεικόνιστων λίθινων αντικειμένων ως μιας πολύ 
αρχαίας (“primitive”) συνήθειας συνεχίζουν και οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί της 
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έναν πολιτισμό τόσο πλούσιο σε πλαστική και εικαστική τέχνη φάνταζε ως ένα 

φαινόμενο αρκετά αρχαίο που χαρακτήριζε, σύμφωνα με τους αρχαίους 

συγγραφείς, μια εποχή πριν την ανάπτυξη των τεχνών. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της στάσης αυτής είναι ο Ξενοφών774 και ο Παυσανίας775 με το 

τεράστιο έργο στην Περιήγηση  του, καθώς και ο χριστιανός απολογητής Κλήμης 

από την Αλεξάνδρεια776. Ο Παυσανίας με αφορμή τους τριάντα τετράγωνους, 

ανεικόνιστους, ενεπίγραφους με τα ονόματα θεών λίθους στις Φαραίς εκφράζει 

την άποψη ότι όλοι οι Έλληνες στο μακρινό παρελθόν λάτρευαν αργούς λίθους 

αντί για τα αγάλματα777. Ο Κλήμης από την Αλεξάνδρεια778 αναφέρεται στην 

λατρεία λίθινων και ξύλινων αντικειμένων επίσης ως μιας συνήθειας των 

αρχαίων («οἱ ἔτι παλαιότεροι ξύλα ἱδρύοντο περιφανῆ καὶ κίονας ἵστων ἐκ 

λίθων»), η οποία φαίνεται να επιβιώνει σε διάφορους σύγχρονούς του λαούς, 

τέχνης, όπως o J. Winckelmann, ο M. P. Nilson και ο M.W. de Visser στο έργο του Die nicht 
menchengestaltigen Götter der Griechen (1903).  Αυτό το εξελικτικό σχήμα φαίνεται ότι έχει 
πλέον εγκαταληφθεί και λόγος γίνεται για συνύπαρξη διαφορετικών μορφών στην 
λατρεία και όχι για διαδοχή. Βλ. M. GAIFFMAN: “Aniconism and the Notion of “Primitive” 
in Greek Antiquity”, στο I. Mylonopoulos: Divine Images and Human Imaginations in Ancient 
Greece and Rome, Leiden 2010, σελ. 63-86, &  B. BÄBLER & H-G. NESSELRATH: “Der Stoff, 
aus dem die Götter sind…ό. π. σελ. 155-156. 
774 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ: Μέμνων 1.1. 14: 
775 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ: Ελλάδος Περιήγησις 7. 22. 1-5 (τετράγωνοι και αργοί λίθοι. Βλ. M. 
GAIFFMAN: “Aniconism and the Notion of “Primitive… ό. π. σελ. 83-86. 
776 Βλ. M. GAIFFMAN: “Aniconism and the Notion of “Primitive… ό. π. σελ. 70-86. 
777 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ: Ελλάδος Περιήγησις 7.22.4-5: «ἐν Φαραῖς δὲ καὶ ὕδωρ ἱερόν ἐστι τοῦ 
Ἑρμοῦ· Ἑρμοῦ νᾶμα μὲν τῇ πηγῇ τὸ ὄνομα͵ τοὺς δὲ ἰχθῦς οὐχ αἱροῦσιν ἐξ αὐτῆς͵ ἀνάθημα 
εἶναι τοῦ θεοῦ νομίζοντες. ἑστήκασι δὲ ἐγγύτατα τοῦ ἀγάλματος τετράγωνοι λίθοι 
τριάκοντα μάλιστα ἀριθμόν· τούτους σέβουσιν οἱ Φαρεῖς͵ ἑκάστῳ θεοῦ τινὸς ὄνομα 
ἐπιλέγοντες. τὰ δὲ ἔτι παλαιότερα καὶ τοῖς πᾶσιν Ἕλλησι τιμὰς θεῶν ἀντὶ ἀγαλμάτων 
εἶχον ἀργοὶ λίθοι». 
778  ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ: Προτρεπτικός 4.46.1-4  «Εἰ δ΄ ἔτι πρὸς τούτοις φέρων 
ὑμῖν τὰ ἀγάλματα αὐτὰ ἐπισκοπεῖν παραθείην͵ ἐπιόντες ὡς ἀληθῶς λῆρον εὑρήσετε τὴν 
συνήθειαν͵ ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων ἀναίσθητα προστρεπόμενοι. Πάλαι μὲν οὖν οἱ Σκύθαι 
τὸν ἀκινάκην͵ οἱ Ἄραβες τὸν λίθον͵ οἱ Πέρσαι τὸν ποταμὸν προσεκύνουν͵ καὶ τῶν ἄλλων 
ἀνθρώπων οἱ ἔτι παλαιότεροι ξύλα ἱδρύοντο περιφανῆ καὶ κίονας ἵστων ἐκ λίθων· ἃ δὴ καὶ 
ξόανα προσηγορεύετο διὰ τὸ ἀπεξέσθαι τῆς ὕλης. Ἀμέλει ἐν Ἰκάρῳ τῆς Ἀρτέμιδος τὸ 
ἄγαλμα ξύλον ἦν οὐκ εἰργασμένον͵ καὶ τῆς Κιθαιρωνίας ῞Ηρας ἐν Θεσπείᾳ πρέμνον 
ἐκκεκομμένον· καὶ τὸ τῆς Σαμίας ῞Ηρας͵ ὥς φησιν Ἀέθλιος͵ πρότερον μὲν ἦν σανίς͵ ὕστερον 
δὲ ἐπὶ Προκλέους ἄρχοντος ἀνδριαντοειδὲς ἐγένετο. Ἐπεὶ δὲ ἀνθρώποις ἀπεικονίζεσθαι τὰ 
ξόανα ἤρξατο͵ βρέτη τὴν ἐκ βροτῶν ἐπωνυμίαν ἐκαρπώσατο. Εν Ρώμῃ δὲ τὸ παλαιὸν δόρυ 
φησὶ γεγονέναι τοῦ Ἄρεως τὸ ξόανον Οὐάρρων ὁ συγγραφεύς͵ οὐδέπω τῶν τεχνιτῶν ἐπὶ τὴν 
εὐπρόσωπον ταύτην κακοτεχνίαν ὡρμηκότων. Ἐπειδὴ δὲ ἤνθησεν ἡ τέχνη͵ ηὔξησεν ἡ 
πλάνη». 
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όπως οι Άραβες779. Για τον Κλήμη η πρόοδος στην τέχνη είναι εκείνη που άλλαξε 

τα αρχαία λατρευτικά αντικείμενα, όπως τα αρχαία ξόανα ή το δόρυ του Άρεως 

στην Ρώμη, μετατρέποντας τα λιτά και ανεικόνιστα σύμβολα σε πραγματικά 

έργα τέχνης. Η οπτική του βέβαια βασίζεται στην πεποίθηση ότι: «Ἐπειδὴ δὲ 

ἤνθησεν ἡ τέχνη͵ ηὔξησεν ἡ πλάνη», αφού πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για 

ειδωλολατρία780. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξέλιξης από ένα αρχαιότερο στάδιο και 

τη μετάβαση με τη βοήθεια της τέχνης σε ένα πιο εξελιγμένο πολιτισμό με 

πλούσια εικονογραφία είναι η τόσο κεντρική σημασίας λατρεία του Διός στην 

Ολυμπία781. Πριν, αλλά και μετά την κατασκευή του μεγάλου χρυσελεφάντινου 

αγάλματος του Διός, το επίκεντρο της λατρείας ήταν το θυσιαστήριο από χώμα 

έξω από τον ναό. Το κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο ήταν ένας λίθινος στύλος, 

ο οποίος, όπως φαίνεται από ζωγραφικές παραστάσεις, θα ίσχυε ως το 

λατρευτικό επίκεντρο της λατρείας του Διός, επειδή είναι επάνω του ευδιάκριτη 

η επιγραφή «ΔΙΟΣ». Η λατρευτική κίνηση των παρισταμένων, όπως η σπονδή 

του Οινόμαου πριν τον αγώνα του με τον Πέλοπα φανερώνει ότι ο στύλος 

λειτουργούσε ως το λατρευτικό σύμβολο της θεότητας (εικ. 241)782.  Αν και η ιδέα 

του Παυσανία και του Κλήμη κρύβει μια αξιολογική απόφανση για την εξέλιξη 

και τον πολιτισμό η λατρεία ανεικόνιστων, λίθινων αντικειμένων στον αρχαίο 

ελληνικό κόσμο είναι πράγματι ένα αρκετά αρχαίο και διαδεδομένο φαινόμενο.  

779 Όπως τονίζει η M. GAIFFMAN ( “Aniconism and the Notion of “Primitive… ό. π. σελ. 83-
84) η αρχαιότητα της λατρείας ιερών λίθων στον Κλήμη έχει όχι μόνο χρονικό, αλλά και 
πολιτισμικό χαρακτήρα. Το παράδειγμα των νομάδων Αράβων που επέμεναν στην 
λατρεία ιερών λίθων, όπως οι Ναβαταίοι των ελληνορωμαϊκών χρόνων είναι 
χαρακτηριστικό. 
780 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ: Προτρεπτικός 4. 56: «Χρυσός ἐστι τὸ ἄγαλμά σου͵ 
ξύλον ἐστίν͵ λίθος ἐστίν͵ γῆ ἐστιν͵ ἐὰν ἄνωθεν νοήσῃς͵ μορφὴν παρὰ τοῦ τεχνίτου 
προσλαβοῦσα. Γῆν δὲ ἐγὼ πατεῖν͵ οὐ προσκυνεῖν μεμελέτηκα· οὐ γάρ μοι θέμις ἐμπιστεῦσαί 
ποτε τοῖς ἀψύχοις τὰς τῆς ψυχῆς ἐλπίδας». 
781 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ: Στρωματείς 24.164: «πρὶν γοῦν ἀκριβωθῆναι τὰς τῶν 
ἀγαλμάτων σχέσεις κίονας ἱστάντες οἱ παλαιοὶ ἔσεβον τούτους ὡς ἀφιδρύματα τοῦ θεοῦ». 
782 METZLER, D.: „Anikonische Darstellungen“, στο Visible Religion (Annual for Religious 
Iconography),  Vol. IV-V. Approaches to Iconology, Leiden 1985-1986, σελ. 110 εικ. 2, και M. 
GAIFMAN: Aniconism in Greek Antiquity (Oxford studies in ancient culture and 
representation) Oxford 2012, σελ.  263 εικ. 6.14. 
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 Η λατρεία ιερών, λίθινων αντικειμένων τυχαίου, φυσικού σχήματος 

εμφανίζεται ήδη σε ευρήματα από την μινωική Κρήτη. Πρόκειται για χρυσά 

δακτυλίδια με ανάγλυφη επιφάνεια που προφανώς λειτουργούσαν όπως οι 

σφραγιδόλιθοι και βρίσκονται σήμερα στο μουσείο του Ηρακλείου (εικ. 242. 

243)783. Χαρακτηριστικά σε ένα δακτυλίδι από τα Καλύβια της Φαιστού 

εικονίζεται ένας άνθρωπος να αγκαλιάζει έναν λίθο, ενώ μια δεύτερη μορφή 

εικονίζεται σε λατρευτική στάση μπροστά από ένα δέντρο (1500-1450 π.Χ.) (εικ. 

242). Σε ένα δεύτερο δακτυλίδι από το Σελόπουλο της Κνωσού συναντάται ο ίδιος 

εναγκαλισμός ενός ωοειδούς αντικειμένου, πιθανόν ενός  λίθου μπρος σε κάποιο 

δέντρο, ενώ την σκηνή συνοδεύει ένα πτηνό (1400-1375 π.Χ.) (εικ. 243). Στην 

πρόσφατη έρευνα υποστηρίζεται ότι ένας λίθος που ήρθε στο φως στο ιερό της 

Φυλακωπής στην Μήλο είναι ένα λίθος λατρευτικής χρήσης και μοιάζει αρκετά 

με τον ωοειδή λίθο των μινωικών δακτυλιδιών (εικ. 244)784. Σαφώς το σχήμα αυτό 

παραπέμπει στον ομφαλό των Δελφών (εικ. 245)785. Πρόκειται για έναν λίθο, 

εντός πλέγματος από μάλλινες ταινίες, τον λεγόμενο "ἀγρηνόν". Σύμφωνα με 

τον Παυσανία στις διασταυρώσεις των ταινιών ήταν στερεωμένοι πολίτιμοι 

λίθοι, ενώ την κορυφή διακοσμούσαν δυο χρυσοί αετοί.  Στους μύθους που 

αναφέρονται στους Δελφούς διακρίνεται ως πρωταγωνιστική η θεότητα ο Δίας. 

Εκείνος χαρίζει στους ανθρώπους τον σωτήριο  λίθο, τον οποίο είχε καταπιεί ο 

Κρόνος αντί για τον ίδιο ως αιώνιο μνημείο της παρουσίας του, της νίκης και της 

εξουσίας του786. Καθόρισε μάλιστα ο ίδιος θεός και τις τελετουργίες, δηλ. την 

783  J. YOUNGER: “Tree Tugging and Omphalos Hugging on Minoan Gold Rings”, στο A. 
D’Agatha & A. Van de Moortel: Archaeologies of Cult Essays on Ritual and cult in Crete in Honor 
of Geraldine C. Gesell (Hesperia Sup. 42), Αthens  2009, σελ. 43-49, ιδ. σελ. 45 εικ. 4.2 & 4.3. 
784 J. YOUNGER: “Tree Tugging and Omphalos Hugging on Minoan Gold Rings”… ό. π. σελ. 
48, εικ. 4.7. 
785 Υπάρχουν πολλές απεικονίσεις του δελφικού ομφαλού, όπως για παράδειγμα ένας 
κρατήρας από την Απουλία, σήμερα στο μουσείο της Νεάπολις. Βλ. C. BOETTICHER: Der 
Omphalos des Zeus zu Delphi, Berlin 1859, σελ.. 10 εικ. 1, και U. KRON: „Heilige Steine“,H. 
Froning, T. Hölscher, H. Mielsch: Kotinos – Festschrift für Erika Simon, Mainz 1992, Πιν. 17 εικ. 
1. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το τρισδυάστατο  αντίγραφο του ομφαλού εντός αγρηνού σε 
μεταγενέστερο αφιέρωμα που βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών. βλ. Ρ. 
ΚΟΛΩΝΙΑ: Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών, Αθήνα 2009, σελ. 60-62, εικ. 72. 73.  
786 ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΆΡΑΤΟ  30-33.13-20: «παρὰ πᾶσιν ᾖσται ὅτι χρησμὸν ἔχων ὁ Κρόνος 
παρὰ τῆς Γῆς ἐφυλάττετο τὰς ἐκ τῶν ἀρρένων ἐπιβουλάς͵ διὸ καὶ κατέπινε τοὺς 
γεννωμένους. ἡ δὲ Ρέα͵ ὅτε τὸν Δία ἔτεκεν͵ λίθον σπαργανώσασα προσήνεγκεν͵ ὃν 
καταπιὼν ὕστερον ἐξέβαλε. καί φασιν ὅτι εἰς Δελφοὺς κατηνέχθη͵ μέχρι τοῦ νῦν διὸς ῆρον 
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καθημερινή χρίση του με έλαιον και την εορταστική περιτύλιξή του με μάλλινες 

ταινίες. Ο ομφαλός των Δελφών θα ονομαστεί Δίσκος του Διός, Βαίθυλος και 

Αβατίρ787. 

 Εκτός από τον ομφαλό των Δελφών ένας ιερός λίθος καταλαμβάνει 

την κεντρική θέση ενός πανάρχαιου ιερού στην Κύπρο. Πρόκειται για την 

λατρεία της Αφροδίτης στην Πάφο (Παλαίπαφος). Σε νομίσματα που 

απεικονίζουν το ιερό788 διακρίνεται ένας κωνικός λίθος που χαίρει λατρείας 

χωρίς να υστερεί σε τίποτα από ένα ανθρωπόμορφο άγαλμα (εικ. 246)789. Η 

αρχαιολογική σκαπάνη παρά τις δυσκολίες έφερε στο φως ένα τμήμα  αυτής της 

σκούρας γκριζοπράσινης λίθου (1,22 μ.) που προφανώς τεμαχίστηκε την Ύστερη 

Αρχαιότητα. Η λίθος βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο της Λευκωσίας (εικ. 247)790. 

Η ανεικόνιστη αυτή λατρεία της Αφροδίτης έλαβε χώρα με βάση τα 

αρχαιολογικά στοιχεία και τις γραπτές μαρτυρίες για πάνω από χίλια 

πεντακόσια χρόνια και προφανώς προέρχεται από μια αρχαία γηγενή κυπριακή 

θεότητα791. Αν και το λατρευτικό αντικείμενο στην Παλαίπαφο ήταν όλα αυτά 

τα χρόνια μια λίθος, στα ευρήματα συγκεντρώνεται ένας τεράστιος αριθμός 

ειδωλίων της θεάς από όλες τις ιστορικές  φάσεις του ιερού. Πολλά από τα 

πήλινα αυτά ειδώλια απεικονίζουν την ανθρωπόμορφη θεά Αφροδίτη και 

καλούμενος͵ ὑπὸ δέ τινων καὶ βαίτυλος. τὸ δὲ βρέφος ἐκθεῖναι τὴν Ρέαν παρὰ τὸ Δικταῖον 
ὄρος». 
787 ΗΣΙΟΔΟΥ: Θεογονία 437. ΗΣΥΧΙΟΥ: Ετυμολογικόν «βαίτυλος» 192.56 πρβλ. C: 
BOETTICHER: Der Omphalos des Zeus auf Delphi, Berlin 1859, σελ. 7 & 17 σημ. 33. 
788 F.G. MAIER & V. KARAGEORGHIS: Paphos. History and Archaeology, Nicosia 1984, σελ. 84 
εικ. 65-67, σελ. 103 εικ. 87 και P. MOZEL: “The Cult Statue of  Aphrodite at Palaepaphos: A 
Meteorite?”, στο The Journal of the royal Astronomical Society of Canada vol. 100 (2006), σελ. 149-
155, κυρίως σελ. 152 εικ. 4. 
789  F.G. MAIER & V. KARAGEORGHIS: Paphos. History and Archaeology, Nicosia 1984, σελ. 
99-100 Εικ. 83.  
790 Η λίθος είχε έρθει ήδη στο φως με την πρώτη ανασκαφή  του έτους 1888 χωρίς να γίνει 
αντιληπτή η λειτουργία της. Είχε βρεθεί ανάποδα σε έναν λάκκο στο έδαφος της νότιας 
στοάς του ιερού που η έρευνα του 1977 έδειξε ότι προφανώς τεμαχίστηκε κατά την 
Ύστερη Αρχαιότητα. Βλ.  F.G. MAIER & V. KARAGEORGHIS: Paphos.  …ό. π. σελ. 117 σημ. 
62. U. KRON: „Heilige Steine“,H. Froning, T. Hölscher, H. Mielsch: Kotinos – Festschrift für 
Erika Simon, Mainz 1992, Πιν. 16 εικ. 2. Βλ. και Ph. MOZEL: “The Cult Statue of  Aphrodite at 
Palaepaphos: A Meteorite?”, στο The Journal of the royal Astronomical Society of Canada vol. 100 
(2006), σελ. 149-155 κυρίως σελ. 151 εικ. 3. 
791 F.G. MAIER & V. KARAGEORGHIS: Paphos.  …ό. π. σελ. 81-102. 

186 
 

                                                                                                                                                                              



χρονολογούνται από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως και τα ελληνορωμαϊκά 

χρόνια792. 

 Τον σπουδαιότερο κατάλογο λίθινων ιερών αντικειμένων διασώζει ο 

περιηγητής Παυσανίας793. Πρόκειται για λίθινα αντικείμενα διαφόρων 

σχημάτων, τα οποία καταλαμβάνουν κεντρική θέση στην λατρεία των 

ελληνικών ιερών και συνήθως συνοδεύονται από έναν τοπικό αιτιολογικό θρύλο. 

Τα πιο ονομαστά παραδείγματα πέρα από τον δελφικό ομφαλό είναι η 

αγέλαστος πέτρα της Ελευσίνας, οι εκ του ουρανού ποσόντες λίθοι του 

Ορχομενού794, το φαινόμενο των τετράγωνων ερμών795, αλλά και των 

τετράγωνων αγαλμάτων που συνάντησε ο περιηγητής στην Αρκαδία796. 

Τετράγωνο χαρακτηρίζεται και το άγαλμα της Αφροδίτης στην αθηναϊκή 

αγορά797, αλλά και σε τέτοιο σχήμα έχει έρθει στο φως το περίφημο θυσιαστήριο 

των έξι θεοτήτων στις θεσσαλικές Φεραίς798, στην πρόσοψη του οποίου έχουν 

σχηματιστεί έξι στήλες με τριγωνική απόληξη, στις οποίες είναι γραμμένα τα 

ονόματα έξι θηλυκών θεοτήτων (εικ. 248)799. Οι στήλες του θυσιαστηρίου 

θυμίζουν την απεικόνιση του στύλου του Διός στην Ολυμπία, αλλά και άλλες 

απεικονίσεις λίθινων, λατρευτικών στηλών στην αγγειογραφία, όπως ένας 

κρατήρας από την Απουλία (Βρετ. μουσείο) που εμφανίζει μια παρόμοια στήλη 

ανάμεσα σε δυο νέους με την επιγραφή «Ηρακλέους» (εικ. 249)800. Η ποικιλία 

στην μορφή των λατρευτικών αντικειμένων φαίνεται με ιδιαίτερο τρόπο στους 

βωμούς του Μειλίχιου Διός και της Πατρώας Αρτέμιδος που συνάντησε ο 

792 F.G. MAIER & V. KARAGEORGHIS: Paphos.  …ό. π. σελ. 103 εικ. 86. σελ. 155 εικ.138 σελ. 
207 εικ. 194 σελ. 180 εικ. 168. & σελ. 181 εικ. 169. 
793 W. K. PRITCHETT: Pausanias Periegetes, Amsterdam 1998, σελ. 97-167 και M. GAIFMAN: 
Aniconism in Greek Antiquity, Oxford 2012, sel. 47-76.   
794 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ: Ελλάδος Περιήγησις 9.38.1: «Ορχομενίοις δὲ πεποίηται καὶ Διονύσου͵ τὸ 
δὲ ἀρχαιότατον Χαρίτων ἐστὶν ἱερόν. τὰς μὲν δὴ πέτρας σέβουσί τε μάλιστα καὶ τῷ 
Ἐτεοκλεῖ αὐτὰς πεσεῖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φασιν». 
795 Για το φαινόμενο αυτό βλ. W. K. PRITCHETT: Pausanias Periegetes, Amsterdam 1998, σελ. 
121-126. 
796 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ: Ελλάδος Περιήγησις 8.48.6: «πεποίηται δὲ καὶ Διὸς Τελείου βωμὸς καὶ 
ἄγαλμα τετράγωνον· περισσῶς γὰρ δή τι τῷ σχήματι τούτῳ φαίνονταί μοι χαίρειν οἱ 
Ἀρκάδες». 
797 W. K. PRITCHETT: Pausanias Periegetes, Amsterdam 1998, σελ. 126-127. 
798 W. K. PRITCHETT: Pausanias Periegetes… ό. π., σελ. 129. 
799 M. GAIFMAN: Aniconism in Greek... ό. π. σελ. 226-230 εικ. 5. 24 – 5. 27. 
800 M. GAIFMAN: Aniconism in Greek … ό. π. σελ. 269 εικ. 6.4. 
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περιηγητής στην Σικυώνα801. Εκεί ο Παυσανίας είδε  για τον Δία μια πυραμίδα 

και για την θεά έναν απλό κίονα802. Πολλές από τις ιερές λίθους στον ελληνικό 

κόσμο είχαν και μαντικές ιδιότητες, όπως είχαν και οι φοινικικοί βαίθυλοι / 

baetuli.  

 Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα ιερού λίθου στην αθηναϊκή 

λατρευτική και πολιτική παράδοση είναι ο λίθος που ορκίζονταν οι Αθηναίοι 

άρχοντες803. Ο λίθος αυτός ήρθε στο φως με τις ανασκαφές της Βασιλείου Στοάς 

(εικ. 250)804. Πρόκειται για έναν μεγάλο ασβεστόλιθο (0,95 x 2,95 x 0,40 μ.), ο 

οποίος κείτονταν ακριβώς μπρος στο κτίριο. Αν και δεν υπάρχει ικανοποιητική 

απάντηση για τη φύση και τη σημασία αυτής της λίθου, ο θεσμοθετημένος όρκος 

μπροστά σε αυτήν θυμίζει αρκετά τους όρκους μπροστά σε λίθινες στήλες στις 

βιβλικές διηγήσεις της συνθήκης του Ιακώβ με τον Λάβαν (Γεν 31,44-46) και του 

Ιησού του Ναβή και των δώδεκα φυλών με τον Γιαχβέ (Ιησ. 24,26-27)805. 

 Στα πλαίσια της αναζήτησης μορφών ανεικόνιστης λατρείας 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λαξευμένοι θρόνοι του Διός και της 

Εκάτης σε έναν βράχο στην Χάλκη των Δωδεκανήσων. Στην βάση των λίθινων 

θρόνων εμφανίζονται οι επιγραφές «Διός» και «Εκάτ(ης)» (εικ. 251)806. Η 

χρονολόγηση του μνημείου δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από τον 4ο π.Χ. αιώνα. 

Είναι σαφές από τις επιγραφές ότι οι θέσεις στον βράχο ήταν αφιερωμένες στις 

δυο θεότητες. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία, ούτε  ίχνη στις έδρες τους, ώστε να 

801 W. K. PRITCHETT: Pausanias Periegetes… ό. π., σελ. 155. 
802 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ: Ελλάδος Περιήγησις 2.9.6: «μετὰ δὲ τὸ Ἀράτου ἡρῷον ἔστι μὲν Ποσειδῶνι 
Ἰσθμίῳ βωμός͵ ἔστι δὲ Ζεὺς Μειλίχιος καὶ Ἄρτεμις ὀνομαζομένη Πατρῴα͵ σὺν τέχνῃ 
πεποιημένα οὐδεμιᾷ· πυραμίδι δὲ ὁ Μειλίχιος͵ ἡ δὲ κίονί ἐστιν εἰκασμένη». 
803 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Αθηναίων Πολιτεία 7, 1-2: «Πολιτείαν δὲ κατέστησε καὶ νόμους 
ἔθηκεν ἄλλους͵ τοῖς δὲ Δράκοντος θεσμοῖς ἐπαύσαντο χρώμενοι πλὴν τῶν φονικῶν. 
ἀναγράψαντες δὲ τοὺς νόμους εἰς τοὺς κύρβεις ἔστησαν ἐν τῇ στοᾷ τῇ βασιλείῳ καὶ ὤμοσαν 
χρήσεσθαι πάντες. οἱ δ΄ ἐννέα ἄρχοντες ὀμνύντες πρὸς τῷ λίθῳ κατεφάτιζον ἀναθήσειν 
ἀνδριάντα χρυσοῦν͵ ἐάν τινα παραβῶσι τῶν νόμων ὅθεν ἔτι καὶ νῦν οὕτως ὀμνύουσι». βλ. 
και ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ: Σόλων 25,3: «κοινὸν μὲν οὖν ὤμνυεν ὅρκον ἡ βουλὴ τοὺς Σόλωνος 
νόμους ἐμπεδώσειν͵ ἰδίως δ΄ ἕκαστος τῶν θεσμοθετῶν ἐν ἀγορᾷ πρὸς τῷ λίθῳ͵ 
καταφατίζων͵ εἴ τινα παραβαίη τῶν θεσμῶν͵ ἀνδριάντα χρυσοῦν ἰσομέτρητον ἀναθήσειν ἐν 
Δελφοῖς». 
804 U. KRON: „Heilige Steine“,H. Froning, T. Hölscher, H. Mielsch: Kotinos – Festschrift für 
Erika Simon, Mainz 1992, σελ. 66. Πιν. 18 εικ. 1. 
805 W. K. PRITCHETT: Pausanias Periegetes… ό. π., σελ. 144. 
806 Βλ.  D. METZLER: „Anikonische Darstellungen … ό. π.  σελ. 110 εικ. 4. M. GAIFMAN: 
Aniconism in Greek … ό. π. σελ. 164-165 εικ. 4.17. 
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εξακριβωθεί η ταυτότητα των αντικειμένων που βρίσκονταν πάνω στους 

θρόνους. Στην έρευνα έχει προταθεί η θεωρία ότι πρόκειται για κενούς θρόνους, 

σκαλισμένους στον βράχο και ορατούς από μακριά, δυο θέσεις στο ύπαιθρο 

αφιερωμένες στους θεούς807. Βέβαια το ζήτημα του κενού θρόνου είναι πολύ ευρύ 

και συναντάται τα ελληνιστικά χρόνια στην Έμεσα της Συρίας, αλλά και την 

Φοινίκη. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει στην περίπτωση ενός κενού θρόνου 

είναι  το ζήτημα της βεβαιότητας, αν πράγματι ο θρόνος ήταν κενός, οπότε ίσως 

φιλοξενούσε στην έδρα του ένα άλλο ιερό αντικείμενο που ίσχυε ως φορέας της 

θεότητας.  Και δεύτερον, προκύπτει το ερώτημα, εάν ένας θρόνος μπορεί ο ίδιος 

ως μοναδικό, κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο να λειτουργεί ως σύμβολο της 

ανεικόνιστης παρουσίας του θείου. Στην περίπτωση της Χάλκης πρόκειται για 

έναν βράχο, πάνω στον οποίο έχουν σκαλιστεί οι θρόνοι. Επομένως, δεν είναι 

σαφές αν πρόκειται για το ανεικόνιστο ενός κενού χώρου ή ενός υλικού 

συμβόλου, επειδή ο ίδιος ο βράχος, ως φυσικό μέγεθος δύναται να λειτουργεί ως 

σύμβολο της θείας παρουσίας808. 

 Βέβαια το ζήτημα των θρόνων είναι ιδιαίτερα σύνθετο και σχετίζεται 

επίσης και με το πρόβλημα της σημασίας και της λειτουργίας των εμβλημάτων 

και των συμβόλων των θεών. Κενοί θρόνοι έρχονται στο φως σε μακεδονικούς 

τάφους, αλλά παίζουν επίσης  κεντρικό ρόλο σε γιορτές κατά τη ρωμαϊκή 

εποχή809. Ιδιαίτερη είναι και η σημασία του θρόνου στην χριστιανική «ετοιμασία 

του θρόνου»810. Για το ερώτημα αυτό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι τόσο 

χαριτωμένες νωπογραφίες στο Museo Nationale Romano (αρ. 9210) που 

παρουσιάζουν τους θρόνους του Άρη και της Αφροδίτης, με τα προσωπικά 

807 Στο παράδειγμα αυτό βρίσκει εφαρμογή το ανεικόνιστο του κενού χώρου (empty space 
aniconism) του T. METTINGER σύμφωνα με την M. GAIFMAN (Aniconism in Greek … ό. π. 
σελ. 165). 
808 Για το ζήτημα της ιερότητας των κενών ή μη θρόνων βλ. J. PATRICK: The Formation of  
Nabatean Art,  Jerusalem 1990, σελ. 55-56, κυρίως σελ. 91-91, για το φοινικικό χώρο βλ. σελ. 
175-181. Βλ. επίσης T. METTINGER: ”The Absence of Images: The Problem of the Aniconic 
Cult at Gades and its Religio-Historical Background” στο SEL 21 (2004),  σελ. 95-96. 
809 Για παράδειγμα τα lectisternia ή τα sellisternia των θεοτήτων που λάμβαναν μέσω των 
αγαλμάτων τους μέρος σε ένα εορταστικό γεύμα (graecus ritus) κατά τον 4ο αιώνα στην 
Ρώμη. Βλ. B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und Bilder 
der Götter in der griechischen Religion…ό. π. σελ. 117. 
810 Παραδείγματα κενών θρόνων  και τους συμβολισμούς τους παραθέτει ο Μ. ΜΕΤΖLER: 
„Anikonische Darstellungen … ό. π.  σελ. 100-101. 
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αντικείμενα και σύμβολα των θεών. Με αυτά παίζουν οι παριστάμενοι ερωτιδείς 

(εικ. 253. 253). Την θεά φαίνεται ότι συμβολίζει ένα περιστέρι, ενώ το πολεμικό 

κράνος τον θεό Άρη.       

 Μέσα στην ποικιλία αυτή ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και άλλα 

φυσικά μεγέθη που πιθανόν λειτουργούσαν, ακριβώς όπως τα λατρευτικά 

αγάλματα των θεών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι δυο σταλαγμίτες στο 

σπήλαιο της αρχαίας Αμνισού, στην Κρήτη, το λεγόμενο και σπήλαιο της 

Ειλυθείας. Οι δυο σταλαγμίτες που βρίσκονται σε κεντρικό σημείο του σπηλαίου 

φαίνεται ότι συγκέντρωναν γύρω τους τις λατρευτικές δραστηριότητες του ιερού 

(εικ. 254. 255). 

 Λόγος για ανεικόνιστη λατρεία στους αρχαίους λαούς γίνεται και για 

τους Σκήθες που λάτρευαν το ξίφος του θεού Άρη, τον λεγόμενον ακινάκην. Μια 

λίθινη στήλη από την Κριμαία δείχνει πως ήταν προφανώς το όπλο αυτό (εικ. 

256)811. Ανάλογα έθιμα μαρτυρούνται και σε άλλους λαούς, όπως και στους 

Ρωμαίους. Σύμφωνα με τον ιερό Αυγουστίνο οι Ρωμαίοι για πάνω από 170 

χρόνια λάτρευαν τους θεούς τους χωρίς ανθρωπόμορφα λατρευτικά 

αγάλματα812. Οι Ρωμαίοι δείχνουν πράγματι ένα έντονο ενδιαφέρον για την 

λατρεία ιερών, λίθινων αντικειμένων διαφόρων σχημάτων, όπως φαίνεται από 

τα παραδείγματα του λατρευτικού λίθου της φρυγικής Κυβέλης και της 

σφαιρικής λίθου του Ηλιογάβαλου από την Έμεσα της Συρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811 βλ. Μ. SHENKAR: „Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran…ό. π. σελ. 240-241 
εικ. 1. 
812 βλ. Α. ΚΑΨΑΛΗ: Ο ιερός Αυγουστίνος... ό. π. σελ. 298. 
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ΙΙ. ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 

ΙΙ.1.  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ  

ΙΙ.1.1. Εικόνα και όνομα. Μεθοδολογικά προβλήματα  

Στην έρευνα των θρησκειών της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής επιγραφικές 

μαρτυρίες, αρχαία κείμενα και απεικονίσεις των θεών περιέχουν τις 

πληροφορίες εκείνες που μπορούν να οδηγήσουν κατά προσέγγιση στην 

ανασύνθεση της περί θεών εικόνας κάθε λαού και γενικά στην κατανόηση της 

θρησκείας τους. Στην σύγχρονη έρευνα των θρησκειών της Αρχαίας Ανατολής οι 

μελετητές διακρίνουν πέντε κατηγορίες απεικόνισης των θεών, τους λεγόμενους 

εικονογραφικούς φαινότυπους813. Πρόκειται για συγκεκριμένα είδη απεικόνισης 

των θείων όντων: α) Η ανθρωπόμορφη απεικόνιση, β) η ζωόμορφη, γ) η 

συμβολική απεικόνιση, δ) η φυτική και τέλος, ε) το φαινόμενο του  ανεικόνιστου. 

Στις εικονογραφικές πηγές σπάνια οι θεοί εμφανίζονται απομονωμένοι, αλλά σε 

παραστάσεις, στις οποίες απεικονίζονται, α) είτε με άλλους θεούς ή δαίμονες, β) 

είτε με πραγματικά ή μυθικά ζώα και τέλος γ) με ανθρώπους που στέκουν με 

ευσέβεια μπροστά στους θεούς τους . 

Εκτός από την αρχαία Αίγυπτο, όπου Εικόνα και Επιγραφή είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα στους πολιτισμούς της Αρχαίας 

Ανατολής, στα οποία η εικόνα ή το άγαλμα συνοδεύεται από μια ή περισσότερες 

επιγραφές. Η επιγραφή δίπλα στο εικονιζόμενο πρόσωπο συμβάλλει ουσιαστικά 

στην ταυτοποίηση του εικονιζόμενου προσώπου, είτε είναι θεότητα, είτε 

άνθρωπος και διευκολύνει στην κατανόηση και συστηματική καταγραφή των 

813 Για τους φαινότυπους στην έρευνα της εικονογραφίας των αρχαίων θεών βλ. το 
ηλεκτρονικό πρόγραμμα Iconography of Deities and Demons in the Ancient Near East  (IDD) , το 
οποίο οργανώθηκε για να συγκεντρώσει το απαραίτητο εικονογραφικό υλικό στα 
λήμματα του Dictionary of Deities and Demons in the Bible (DDD), (ed. Karel van der Toorn, 
Bob Becking, Pieter van der Horst, Leiden: Brill, 21999).  
Το λεξικό επιμελούνται οι  J. EGGLER & C. UELINGER, βλ. την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.religionswissenschaft.uzh.ch/idd/dictionary_entries.php.  
Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου της σύγκρισης των 
φαινοτύπων της εικονογραφίας του θεού Aššur είναι η μελέτη της A. BERLEJUNG: „Die 
Reduktion Komplexität. Das theologische Profil einer Gottheit und seine Umsetzung in der 
Profil einer Gottheit und seine Umsetzung in der Ikonographie am Beispiel des Gottes Aššur 
im Assyrien des 1. Jt. V. Chr.“ Στο B. Groneberg & H. Spieckermann: Die Welt der Götterbilder 
(BZAW 376) Berlin 2007, σελ. 9- 56.  
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εικονογραφικών χαρακτηριστικών του. Ξεχωριστό παράδειγμα είναι οι 

επιγραφές των ονομάτων των θεών  στο ιερό των βράχων της Yazilikaya (13ος 

αιώνας  π.Χ.) κοντά στην χετιτική πρωτεύουσα Χαττούσα814. Οι μορφές των θεών 

συνοδεύονται από τα χουρριτικά ονόματά τους στην ιερογλυφική, χετιτική 

γραφή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι σχετικά σπάνιες και τις περισσότερες φορές 

είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί η ταυτότητα της θεότητας, ο ναός της οποίας 

έρχεται από την αρχαιολογική σκαπάνη στο φως. Στην περίπτωση αυτή 

βοηθούν αναθηματικές επιγραφές πάνω σε άλλα αντικείμενα, όπως σκεύη, 

αναθηματικά ανάγλυφα, αγάλματα πιστών, βασιλικές επιγραφές, και κάθε 

είδους αφιερώματα815. Μορφές θεοτήτων με επιγραφές συναντούνται και στην 

μικροτεχνία των σφραγιδόλιθων, όπου η προσωπική ευσέβεια μπορεί να 

εκφραστεί μέσα από το θεοφόρο στοιχείο του ονόματος του κατόχου και να 

συσχετιστεί με την εικόνα του προστάτη θεού. 

Ιδιαίτερα δύσκολη καθίσταται η αναγνώριση λατρευτικών ειδώλων που 

απεικονίζονται σε λατρευτικές σκηνές. Στην περίπτωση εμφάνισης ενός 

αγάλματος σε μια παράσταση συνήθως αποδίδεται και η ίδια η ανθρωπόμορφη 

θεότητα, στην γη σε άμεση γειτονία με το ιερό άγαλμά της ή ακόμα και στον 

ουρανό να δέχεται την λατρεία και την προσκύνηση του πιστού. 

  

II.1.2. Ο Γιαχβέ και οι εικονογραφικοί φαινότυποι 

Μια σύντομη έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων λατρευτικής χρήσης 

με εικονογραφικό περιεχόμενο, όπως αγάλματα, ανάγλυφα θυσιαστήρια, 

κιβωτιόσχημοι ναΐσκοι, πήλινα ειδώλια, σφραγίδες κ. α. είναι αρκετή, ώστε να 

γίνει αποδεκτή η ύπαρξη ανθρωπόμορφων εικόνων-αγαλμάτων ανδρικών, αλλά 

και θηλυκών θεοτήτων στην Παλαιστίνη της Εποχής του Σιδήρου (1200-500 

π.Χ.)816. Στην εικονογραφική απόδοση των αρσενικών θεοτήτων κυριαρχούν δυο 

τύποι: Ο ένθρονος θεός που χαρακτηρίζεται στην έρευνα ως τύπος του θεού Ελ 

814 W. WILHELM: „Schrift und Bild im Alten Orient“, στο Akademie Journal  1. (2005),  σελ. 10. 
815 Μια σύντομη επισκόπηση βλ. W. WILHELM: „Schrift und Bild im Alten Orient“ Akademie 
Journal  1. (2005),  σελ. 10-15. 
816 Βλ. C. UELINGER: „Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine… ό. π. σελ. 97-
155. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό. π. σελ. 284-305. 
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και ο όρθιος, ένοπλος και μαχόμενος θεός του τύπου Βάαλ-(Χ)Αδάδ817. Οι δυο 

κατηγορίες οφείλονται στα έπη και την εικονογραφίας της αρχαίας συριακής 

πόλης Ουγκαρίτ, ένα εξαιρετικό  παράδειγμα για το πάνθεον και την λατρεία 

μιας πόλης της συριακής ακτής κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (13ος αι. 

π.Χ.). Στην Παλαιστίνη όμως της Εποχής του Σιδήρου δεν μπορεί να γίνει λόγος 

για τον Βάαλ και τον Ελ της Ουγκαρίτ και οι τύποι αυτοί αγαλμάτων θα πρέπει 

να λειτουργούν ως απλές κατηγορίες για μια ομαδοποίηση των ευρημάτων και 

όχι ως μια εκ των πραγμάτων ταύτιση με τις δυο παραπάνω θεότητες. Ακριβώς 

αυτή την πεποίθηση φαίνεται ότι επιβεβαιώνει και το 35 εκ. ύψους άγαλμα του 

ένθρονου, νεαρού θεού που εμφανίζεται χωρίς γένεια, αλλά με την τυπική 

στάση ευλογίας με το δεξί χέρι, όπως ο τύπος των αγαλμάτων του θεού Ελ, το 

οποίο ήρθε στο φως μόλις το 1996 στην πόλη Χαζώρ και ερμηνεύεται από την T. 

ORNAN ως λατρευτικό είδωλο του θεού Βάαλ κατά το δεύτερο μισό της 2ης π.Χ. 

χιλιετίας (εικ. 257)818.  

 H ζωόμορφη απεικόνιση θεοτήτων δεν πρέπει να αποκλειστεί από τα 

ευρήματα και τον κύριο λόγο έχουν τα ειδώλια ταύρων με ένα μόνο εύρημα από 

χαλκό στα ορεινά της Σαμάρειας (Bull Side), το οποίο χρονολογείται την εποχή 

των Κριτών (εικ. 359. 360.). Ενώ αντίθετα, ταύροι από πηλό αφθονούν όχι μόνο 

στο βόρειο, αλλά και στο νότιο κράτος.  Κάποια κείμενα της Π.Δ. κάνουν με 

σαφήνεια λόγο για τη χρήση ταυρόμορφων ειδώλων στη λατρεία του Γιαχβέ. 

Από τις σφραγίδες που ήταν σε χρήση στην διοίκηση του κράτους του Ιούδα, 

κυρίως τον 8ο αι. π.Χ. εμφανίζονται επίσης σύμβολα και παραστάσεις μιας 

ηλιακής θεότητας (συμβολική απεικόνιση). Αλλά και στα βιβλικά κείμενα 

φαίνεται ότι η Κιβωτός της Διαθήκης έχει το ρόλο συμβόλου της παρουσίας της 

θεότητας. Οι ανασκαφές στο φρούριο της Αράδ στην περιοχή του κράτους του 

Ιούδα έφεραν στο φως έναν ναό, τα ευρήματα του οποίου, όπως και επιγραφές, 

μαρτυρούν τη λατρεία του Γιαχβέ. Στο άδυτο του ναού βρέθηκε μια λατρευτική, 

817 A. BERLEJUNG: "Die Anfänge und Ursprünge der Jahweverehrung: Der ikonographische 
Befund", στο Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung BThZ 30/1. ( 2013),, σελ.  149-152. 
818 T. ORNAN: "Let Ba῾al Be Enthroned": The Date, Indefintication, and Fuction of a bronze 
Statue from Hazor, στο JNES 70 (2011), σελ. 253-280 εικ. 1-6. 
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λίθινη στήλη (מצבה). Ο ναός της Αράδ επιβεβαιώνει αρχαιολογικά τις βιβλικές 

μαρτυρίες για τη χρήση λίθινων στηλών στην λατρεία του κράτους του Ιούδα.  

Συνοπτικά, η προσπάθεια συσχέτισης των αρχαιολογικών ευρημάτων με 

την αναζήτηση λατρευτικών ειδώλων του Γιαχβέ ή τουλάχιστον μια 

ταυτοποίηση ευρημάτων ως μαρτυριών για την εικονογραφική του απόδοση 

περιορίζεται στους εξής φαινοτύπους: α) Τις λίθινες ιερές στήλες819, όπως 

μαρτυρούν τα ευρήματα, τουλάχιστον στο ναό της Αράδ που αναγνωρίζεται 

ομόφωνα στην έρευνα ως ναός του Γιαχβέ. β) Την συμβολική εικονογραφία σε 

σημαντικά ευρήματα από το βασίλειο του Ιούδα, όπως οι σφραγιδόλιθοι της 

βασιλικής διοίκησης, στην οποία επιλέγονται συνήθως λέοντες ή τα σύμβολα 

μιας ηλιακής θεότητας, όπως ουραιοί, σκαραβαίοι και ο φτερωτός ηλιακός 

δίσκος. Και τέλος γ) τα αγαλματίδια, αρχικά ταύρων και οπωσδήποτε οι δυο 

τύποι ανθρωπόμορφων αγαλμάτων, ο ένθρονος και ο όρθιος, συνήθως ένοπλος 

θεός.  

Αυτό που θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί είναι ότι στην ευρύτερη περιοχή 

των κρατών του Ισραήλ και του Ιούδα, αλλα και της Φιλισταίας και της Φοινίκης 

τα ανθρωπόμορφα, αλλά και ζωόμορφα αγάλματα που έρχονται στις 

ανασκαφές στην επιφάνεια και χρονολογούνται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού 

και στην Εποχή του Σιδήρου δεν ξεπερνούν τα 30-40 εκ. στο ύψος. Αυτό σημαίνει 

ότι διαφοροποιείται η περιοχή από την Μεσοποταμία, όπου τα αγάλματα των 

θεών φαίνεται να κατασκευάζονται περίπου σε φυσικό, ανθρώπινο μέγεθος820. 

Βέβαια, στην πλειονότητα των ευρημάτων δεν είναι πάντα σαφές ότι πρόκειται 

για λατρευτικά αγάλματα, ενώ είναι πιθανότερο ότι πρόκειται για 

αφιερώματα821. Τα μικρότερα του φυσικού μεγέθους λατρευτικά είδωλα φαίνεται 

ότι είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής, όπως φανερώνουν και τα 

ασσυριακά ιστορικά ανάγλυφα, στα οποία απεικονίζονται τα λατρευτικά είδωλα 

819 Σαφώς το φαινόμενο, αν συγκριθεί με το χαρακτηρισμό του Κλήμη από την 
Αλεξάνδρεια για το ανεικόνιστο στην πρώιμη λατρεία με επίκεντρο ένα λίθινο στύλο, 
μπορεί να χαρακτηριστεί και ως υλικό ανεικόνιστο (material aniconism) σύμφωνα με την 
ορολογία του έργου του T. METTINGER: No Graven Image…ό. π. σελ. 19.  
820 A. BERLEJUNG: Die Theologie... ό. π. σελ. 286-305. 
821 A. BERLEJUNG: Die Theologie... ό. π. σελ. 301. Για μια διαφορετική τοποθέτηση και την 
αναγνώριση ενός λατρευτικού ειδώλου βλ. T. ORNAN: "Let Ba῾al Be Enthroned": The Date, 
Indefintication, and Fuction of a bronze Statue from Hazor, στο JNES 70 (2011), σελ. 277-280. 
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πόλεων της περιοχής στους ώμους ή τα χέρια των Ασσύριων στρατιωτών. 

Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι δυο ανάγλυφα, το πρώτο από το ανάκτορο του Τιγλάθ 

Πιλέσαρ Γ΄στην αρχαία Νιμρούδ που πιθανότατα απεικονίζει την κατάκτηση 

της Γάζας το έτος 734 π.Χ. (εικ. 16)822, καθώς και ένα δεύτερο ανάγλυφο από το 

ανάκτορο του Σανχερίβ στη Νινεβή που προφανώς απεικονίζει την κατάκτηση 

της Ασκαλώνας το έτος 701 π.Χ. (εικ. 18)823. Αυτό που προκύπτει από μια 

προσεκτική ματιά των σκηνών, αν και δεν πρόκειται για πιστές αποδόσεις της 

πραγματικότητας στο απόλυτο, είναι ότι τα λατρευτικά είδωλα της Παλαιστίνης 

στην απεικόνιση της λαφυραγώγησης της Γάζας φτάνουν τα 2/3 ή τα 3/4 του 

φυσικού ανθρωπίνου μεγέθους, ενώ μόλις το 1/3  σε εκείνη της Ασκαλώνας824.  

 

II.1.3. Ο Γιαχβέ από το Σινά, την Εδώμ και το Σεήρ 

 Η εξέταση των παραπάνω φαινοτύπων που εμφανίζονται στην 

Παλαιστίνη γεννά αναγκαστικά το ερώτημα για την προέλευση της θεότητας με 

το όνομα Γιαχβέ, ο οποίος, όπως τονίζεται στην Π.Δ. δεν είναι θεός της τοπικής 

χαναναϊκής παράδοσης, αλλά έρχεται από το Σινά, της στέπες της Εδώμ και την 

οροσειρά του Σεήρ825. Αν η λατρεία του θεού αυτού ήρθε από τις περιοχές 

νότιοανατολικά των δυο βασιλείων είναι εύλογη η απορία για την εικονογραφία 

που έφερε μαζί του, αλλά και την σχέση του με τις θεότητες στην γη της 

επαγγελίας και την εικονογραφία τους (εικονογραφικοί φαινότυποι). 

Όπως αναφέρει το δευτερονομιστικό ιστορικό έργο η λατρεία του Γιαχβέ 

έφτασε στην Ιερουσαλήμ μόνο όταν ο βασιλιάς του Ιούδα, ο Δαβίδ 

εγκαταστάθηκε σε αυτή826. Με την κατάκτηση η πόλη παίρνει τον χαρακτηρισμό 

822 Τ. ORNAN: The Triumph... ό. π. σελ. 259 εικ. 117. 
823 Τ. ORNAN: The Triumph... ό. π. σελ. 259 εικ. 118. 
824 βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes...ό. π. σελ. 181-182. Τα ανάγλυφα αυτά  που 
χαρακτηρίζονται και ως δευτερεύουσες πηγές αποδίδουν τουλάχιστον μια διαφορά με τα 
μεσοποταμιακά ήθη των μεγάλων βασιλείων. Δεν είναι απίθανο η διαφοροποίηση αυτή 
να σχετίζεται και με τον πλούτο και γενικότερα τις οικονομικές δυνατότητες της 
περιοχής. βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie... ό. π. σελ. 295 & 303.  
825 Για το ζήτημα αυτό βλ. τα άρθρα των H. PFEIFFER, M. KREBERNIK, C. BERNER, F. 
ADROM & M. MÜLLER, A. BERLEJUNG και F. HARTENSTEIN στο Anfänge und Ursprünge 
der Jahwe-Verehrung BThZ 30/1. ( 2013). 
826 Για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: “Ο Κύριος εβασίλευσεν”. 
Η απόδοση του τίτλου “βασιλιάς” στον Γιαχβέ. Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 169-175. Για την 
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«πόλις Δαβίδ». Ο Γιαχβέ ήταν για τον Δαβίδ ο προστάτης θεός του και εγγυητής 

της δυναστείας του827, οπότε η πολιτική και στρατιωτική αλλαγή στα πράγματα 

της πόλης έπρεπε να σφραγιστεί θρησκευτικά. Αυτό έλαβε χώρα με την 

εορταστική είσοδο της κιβωτού της Διαθήκης στην πόλη828, ορατό σύμβολο της 

παρουσίας του θεού της νέας βασιλικής δυναστείας και σημείο της εκλογής της 

πόλης από τον ίδιο ως κατοικία του829. Η Π.Δ. αναφέρεται στον ερχομό της 

κιβωτού ως συμβόλου του Γιαχβέ, η οποία με το χτίσιμο του ναού από τον γιο και 

διάδοχο του Δαβίδ, τον Σολομώντα τοποθετείται στο άδυτο του ναού. Η κιβωτός 

και φυσικά το περιεχόμενό της απομονώνεται από τη δημόσια ζωή και 

λειτουργεί μάλλον σε συνδυασμό με τα δυο χερουβίμ, όπως τα λατρευτικά 

είδωλα των θεών στα άδυτα των ναών της Αρχαίας Ανατολής830. 

  

ΙΙ.1.3.α. Η προέλευση του Γιαχβέ από τον Νότο  

 Αν η λατρεία του Γιαχβέ είναι άγνωστη στην Ιερουσαλήμ, αλλά και σε 

άλλα μέρη της μετέπειτα επικράτειας των κρατών Ισραήλ και Ιούδα, τότε τίθεται 

το ιστορικό πρόβλημα της προέλευσης αυτού του θεού. Στην Π. Δ. εμφανίζεται ο 

ισχυρισμός ότι ο Γιαχβέ έρχεται από τα νότια. Τα βιβλικά κείμενα που 

προβληματική της όλης εικόνας του βασιλιά Δαβίδ στο δευτερονομιστικό ιστορικό έργο 
βλ. Ι. ΜΟΎΡΤΖΙΟΥ: Η Παράδοση για τον Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη, (ΒΒ 78) 
Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 40-72. 
827 Βλ. K. v. d. TOORN: “YAHWΕH” στο DDD, σελ. 910-919 και O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό. π. σελ. 1999 & 211. 
828 Η περιγραφή της Π.Δ. για την εισόδο της κιβωτού στην Ιερουσαλήμ και στην συνέχεια  
στον ναό (2 Σαμ.6 & 1 Βασ. 8, 1-11) έχει οδηγήσει την έρευνα στο ερώτημα αν πρόκειται 
για ένα μοναδικό γεγονός ή για ένα τελετουργικό που ανήκει σε μια γιορτή για την 
ανάρρηση του Γιαχβέ στον θρόνο του. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην αναλογία με την 
εορτή Ακίτου για την ανάρρηση στον βασιλικό θρόνο του θεού Μαρδούκ στην Βαβυλώνα. 
Ορισμένοι ψαλμοί και ύμνοι θα μπορούσαν ίσως να ταιριάζουν με μια τέτοια εορτή (π.χ. 
Ψαλ. 24. 132 ). Η μουσική, ο χορός, αλλά και η ασυνήθιστη συμμετοχή του βασιλιά Δαβίδ 
πιθανόν μαρτυρούν μια χαναναϊκή γιορτή τέτοιου χαρακτήρα. Για τον προβληματισμό 
βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 217-219. 
829 Αυτό δείχνουν με σαφήνεια οι Ψαλμοί της Σιών (78. 68. 70. & 132,13).  Πρβλ. O. KEEL: 
Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 199. 
830 Το κλείσιμο των ιερών λίθων στο άδυτο ενός ναού του προαιχμαλωσιακού Ιούδα έχει 
σύμφωνα με τον R. ALBERTZ ακόμη ένα παράλληλο, τον ναό της Αράδ. Στην θέση του 
παλαιού υπαίθριου ιερού (βαμά) χτίστηκε ναός. Οι ιεροί λίθοι του ιερού κλείστηκαν στο 
άδυτο, απομονώθηκαν, αφού πρόσβαση είχαν μόνο οι ιερείς. πρβλ. R. ALBERTZ: 
Religionsgeschichte Israels…ό. π. σελ. 135. Βέβαια νεώτερες μελέτες δεν μπορούν να 
επιβεβαιώσουν το υποθετικό βαμά της προδυναστικής περιόδου στον χώρο, βλ. την 
ενότητα για τα ματσεβώθ. 
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υποστηρίζουν την προέλευση του Γιαχβέ από τον νότο είναι το άσμα της 

Δεββώρας (Κριτ. 5,4-31), ο ύμνος της ευλογίας του Μωυσή (Δευτ. 33,2-5 & 26-29), 

ένας ύμνος στο γ΄ κεφ. του βιβλίου του προφήτη Αββακούμ και ο Ψαλμ. 68831. 

Στα κείμενα αυτά ο Γιαχβέ καλείται «σιναΐτης» και αναφέρεται ότι ήρθε στην 

χώρα από την Εδώμ, την Φαράν, την Θαιμάν, το Σεήρ και την Μωάβ. Οι 

τοποθεσίες είναι γνωστές στην Π.Δ. από διάφορες παραδόσεις που συνδέονται 

με την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και τον ερχομό τους στην γη της 

επαγγελίας. Πρόσφατα η παράδοση αυτή αμφισβητήθηκε, εξαιτίας και πάλι της 

αδυναμίας να ερευνηθεί η λατρεία του θεού αυτού εκτός Παλαιστίνης και 

μάλιστα πριν την εμφάνιση των κρατών Ισραήλ και Ιούδα. 

Μια σημαντική παράμετρος στο ζήτημα της αλλοδαπής προέλευσης του 

Γιαχβέ είναι η απουσία του ονόματος του από τα αρχαία, γνωστά τοπωνύμια της 

Παλαιστίνης. Οι θεότητες που εμφανίζονται σε ονόματα περιοχών και πόλεων 

είναι η Ανάθ (Αναθώθ, Βαίθ Ανάθ), ο Βάαλ (Βάαλ Φεγώρ, Βάαλ Φεραζίμ), ο 

Δαγών (Βαίθ Δαγών), ο Ελ (Βαιθήλ), ο Ώρος (Βαίθ Ωρών), ο Ιάριχ (Ιεριχώ), ο 

Σαλήμ (Ιερουσαλήμ) και ο ήλιος Σέμες (Βαίθ Σέμες, Εν Σέμες)832. Δεν εμφανίζεται 

κανένα αρχαίο τοπωνύμιο με το όνομα του Γιαχβέ.  

Επίσης δεν υπάρχουν από την περιοχή της Συρίας/Παλαιστίνης μαρτυρίες 

που γνωρίζουν τον Γιαχβέ ή τον εντάσσουν σε κάποιο τοπικό πάνθεον833. Από 

την αρχαία Ουγκαρίτ απουσιάζει μια τέτοια μαρτυρία834. Ενώ, η πρόταση ότι το 

όνομα του Γιαχβέ θα έπρεπε να αναγνωριστεί σε μια πινακίδα των επών του 

Βάαλ, στην οποία εμφανίζεται το όνομα “Yw”, αδυνατεί να σταθεί, επειδή τα δυο 

αυτά σύμφωνα φαίνεται πιθανότερο ότι ανταποκρίνονται στο “Yawwu”, το 

αρχαίο όνομα του θεού της θάλασσας Γιάμ835. Επίσης, η έρευνα στα αρχεία των 

831 H. PFEIFFER: „Die Herkunft Jahwes und ihre Zeugen“, στο Anfänge und Ursprünge der 
Jahwe-Verehrung BThZ 30/1. ( 2013), σελ. 11-43. 
832 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 199.  
833 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 199. 
834 K. v. d. TOORN: “YAHWΕH” στο DDD, σελ. 910-919 και O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό. π. σελ. 199. M. KREBERNIK: „Die Anfänge der Jahwe-Glaubens aus 
altorientalischer Perspektive“, στο Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung BThZ 30/1. ( 
2013), σελ. 59- 60. 
835 M. KREBERNIK: „Die Anfänge der Jahwe-Glaubens aus altorientalischer Perspektive“, στο 
Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung BThZ 30/1. ( 2013), σελ. 60 σημ. 43. Για το 
πρόβλημα της ανάγνωσης του κειμένου από την Ουγκαρίτ, αλλά και τον συσχετισμό του 
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κειμένων σφηνοειδούς γραφής από τη 2η π.Χ. χιλιετία, όπως το Μάρι και η 

Έμπλα δεν έδωσαν τις πληροφορίες εκείνες που θα μπορούσαν να 

επιβεβαιώσουν την χρήση του ονόματος του Γιαχβέ, έστω σαν το θεοφόρο 

στοιχείο προσωπικών ονομάτων836. Το ίδιο ισχύει και για τις τόσο σημαντικές για 

την ιστορία της Παλαιστίνης επιστολές της Ελ Αμάρνα, από τις οποίες 

απουσιάζει οποιαδήποτε μνεία του ονόματος του Γιαχβέ. Τα αρχαιότερα 

προσωπικά ονόματα που έχουν διαβαστεί σε πινακίδες σφηνοειδούς γραφής και 

εμφανίζουν το τετραγράμματο όνομα του Γιαχβέ προσδιορίζουν πρόσωπα από 

τα βασίλεια του Ισραήλ και του Ιούδα με μια εξαίρεση ένα αραμαίο βασιλιά από 

την Χάμα του 8ου π.Χ. αιώνα, τον Ya-hu-bidi ή Ilu-bi-di837. 

 Ο M. KREBERNIK838 συνοψίζοντας την έρευνα του για την παρουσία του 

τετραγραμμάτου ονόματος του βιβλικού θεού στα σφηνοειδή κείμενα της 

Αρχαίας Ανατολής θεωρεί ότι η απουσία του Γιαχβέ από αυτά καθιστά 

πιθανότερη την αλλοδαπή του προέλευση. Στα πλαίσια αυτά συνιστά μια 

συνεξέταση του ερωτήματος με την εμφάνιση πληθυσμών έξω από την 

Παλαιστίνη, όπως οι Χαμπίρου των επιστολών της Ελ-Αμάρνα που φαίνεται να 

απειλούν τις πόλεις της Παλαιστίνης της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, ανάμεσά 

τους και την Ιερουσαλήμ, όπως αναφέρει ο βασιλιάς της πόλης Αβδιχέπα στις 

επιστολές του στον φαραώ. Οι χωρίς ενιαία εθνική καταγωγή, άγνωστης 

προέλευσης νομάδες Χαμπίρου και Σασού που επιδίδονται σε ληστρικές 

επιδρομές κατά τους τελευταίους αιώνες της 2ης π.Χ. χιλιετίας στην Παλαιστίνη 

συσχετίζονται στην έρευνα με τον ερχομό του Γιαχβέ από τα νότια839.      

Γιαχβέ με την θεότητα "Ἰευώ", γνωστή από το έργο του Σαγχουνιαθών από την Βυρητό 
που διασώθηκε σε fragmenta του Φίλωνος από τη Βύβλο βλ. Αρχιμ. Σ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ: 
"Εξωβιβλικές Μαρτυρίες Ονομάτων, Φράσεων και Θεσμών από την Αρχαία Αίγυπτο και 
την Αρχαία Ουγκαρίτ στην Π. Δ.", στο Δελτίο Βιβλικών Μελετών 30, 2012 (2015), σελ. 87-
88. 
836 Για την έρευνα αυτή και βιβλιογραφία βλ. M. KREBERNIK: „Die Anfänge der Jahwe-
Glaubens… ό. π. σελ. 58-59. Για την αντίθετη άποψη βλ. W. SCHMIDT: Alttestamentlicher 
Glaube, Neuckirchen 92004, σελ. 83. 
837 Μ . KREBERNIK: „Die Anfänge der Jahwe-Glaubens… ό. π. σελ. 60 σημ.43. Και στην Π.Δ. 
αναφέρεται η περίπτωση του αραμαίου Ναιμαν που θεραπεύτηκε από τον Γιαχβέ με την 
βοήθεια του Ελισαίου και θέλησε να λατρεύει τον Γιαχβέ στη Δαμασκό (2 Βασ. 5,17). 
838 M. KREBERNIK: „Die Anfänge der Jahwe-Glaubens… ό. π. σελ. 44-61. 
839 Ο M. KREBERNIK („Die Anfänge der Jahwe-Glaubens… ό. π. σελ. 61) αναφέρεται και 
στις ομοιότητες των συνθηκών ζωής του Δαβίδ με εκείνες των Χαμπίρου. Για τους 
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 Τον ισχυρισμό της Π.Δ. για την αλλοδαπή προέλευση του Γιαχβέ, αλλά 

και τον παραπάνω συσχετισμό του ερχομού της λατρείας του Γιαχβέ με 

πληθυσμούς έξω από την επικράτεια των πόλεων κρατών της Παλαιστίνης 

μπορούν να ενισχύσουν και επιγραφικές μαρτυρίες από την Αίγυπτο. Όπως το 

όνομα Ισραήλ πρωτοεμφανίζεται σύμφωνα με την έρευνα στην αιγυπτιακή 

επιγραφή του φαραώ Μερνεπτά, την λεγόμενη “Στήλη του Ισραήλ”840, έτσι και το 

όνομα του Γιαχβέ, του θεού του Ισραήλ γνωρίζει την αρχαιότερη καταγραφή του 

πριν από την στήλη του μωαβίτη βασιλιά Μεσά, επίσης σε φαραωνικά 

αιγυπτιακά κείμενα. Πρόκειται για λίστες με τοπωνύμια, η πρώτη από την 

εποχή του Αμένοφι Γ΄ που βρέθηκε στο Σόλεμπ της Νουβίας και μια δεύτερη από 

την εποχή του Ραμσή Β΄ από την περιοχή της δυτικής Αμάρα, καθώς και άλλα 

αιγυπτιακά κείμενα841. Οι επιγραφές αναφέρουν το όνομα «Γιαχβέ» στις 

περιοχές που κατοικούν οι νομάδες Σασού (t3 š3św jhw3).  

Με το γενικό αυτό χαρακτηρισμό «Σασού» στα έγγραφα αυτά ονομάζεται 

ένας λαός ή κατά πάσα πιθανότητα όλες οι νομαδικές φυλές  που κατοικούσαν 

κατά τον 14ο, 13ο και 12ο π.Χ. αι. στον χώρο της νοτιοανατολικής Παλαιστίνης και 

στα βορειοδυτικά της αραβικής χερσονήσου842. Ο εντοπισμός των περιοχών των 

Σασού είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα στην έρευνα που ίσως θα μπορούσαν να 

τοποθετηθούν από την Εδώμ  έως το Κάρμηλο, την Συρία και το σημερινό 

νομάδες Χαμπίρου και Σασού βλ. T. STAUBLI: Das Image der Nomaden im Alten Israel und in 
der Ikonographie seiner sesshaften Nachbarn, (OBO 107), Freiburg- Göttingen 1991, σελ. 35-66, 
και Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Αρχαιολογία και Θεσμολογία του βιβλικού Ισραήλ, Αθήνα 2013, 
σελ. 155-160.  
840 Πρόκειται για μια επιγραφή στο νεκρικό ναό του φαραώ στις δυτικές Θήβες, στην 
οποία αναφέρονται τα στρατιωτικά κατορθώματα του κατά  την αρχή της βασιλείας του 
Μερνεπτά (μέχρι το 5ο έτος). βλ. T. STAUBLI: Das Image der Nomaden… ό. π. σελ. 58-61, βλ. 
Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Αρχαιολογία και Θεσμολογία… ό. π. σελ. 58. 
841  Οι επιγραφές βλ. R. GIVEON: Les bedouins Shosou des documents egyptiens, Leiden 1971, η 
επιγραφή του Σόλεμπ αριθμός 6a σελ. 26-28 και η επιγραφή του Ραμσή Β΄αριθμός 16a  
σελ. 74-77. Στην έρευνα χαρακτηρίζεται η δεύτερη ως ένα εν μέρει αντίγραφο της 
αρχαιότερης επιγραφής της εποχής του Αμένοφι Γ΄. Και οι δυο λίστες βασίζονται σε 
κάποιο άγνωστο αρχαιότερο κείμενο βλ. M. GÖRG: Die Beziehungen…ό. π. σελ. 157. 
842 Για τη γεωγραφία των Σασσού βλ. R. GIVEON: Les bedouins Shosou…ό. π. σελ. 235-239 & 
267-271. T. STAUBLI: Das Image der Nomaden… ό. π. σελ. 35-66  ιδιαιτ.  64. και O. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 200. Για τα υπόλοιπα αιγυπτιακά κείμενα και μια 
συνολική κριτική θεώρηση στο ζήτημα του τεταγραμμάτου ονόματος βλ. F. ADROM & 
MÜLLER, R.: „Das Tetragramm in ägyptischen Quellen“, στο Anfänge und Ursprünge der 
Jahwe-Verehrung BThZ 30. ( 2013), σελ. 120-141.  
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Λίβανο843, αλλά εξίσου ασαφής είναι και η σημασία του όρου «Γιαχβέ» στις 

επιγραφές. Ο όρος μπορεί να προσδιορίζει μια φυλή, ένα όρος, μια τοποθεσία ή 

έναν οικισμό της περιοχής των Σασού και όχι αναγκαστικά μια θεότητα844. Πολύ 

σημαντικό είναι ότι ανάμεσα στις τοποθεσίες των Σασού στο κείμενο της Αμάρα, 

στην αρχή της λίστας του Ραμσή Β΄, αναφέρεται ως τοπωνύμιο το «Σεήρ»845, ένα 

μέρος που θα μπορούσε πιθανόν να ταιριάζει στην εδωμιτική οροσειρά Σεήρ των 

βιβλικών παραδόσεων για την προέλευση του Γιαχβέ. Στην πλειονότητά τους οι 

ερευνητές κατανοούν το όνομα ως τοπωνύμιο στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας 

των νομάδων Σασού846. Δεν λείπουν και οι συνδέσεις με την Μιδιάν, αφού σε ένα 

κείμενο από το Μεδινέτ Χαμπού εμφανίζεται κοντά στον όρο που μοιάζει με το 

Τετραγράμματο και το όνομα  r‘w’r (r‘w’l), το οποίο πιθανότατα αντανακλά το 

βιβλικό όνομα Ραγουήλ, με το οποίο καλείται και ο Ιοθόρ, ο πεθερός του 

Μωυσή847. Στην αιγυπτιολογική έρευνα είναι σαφές ότι όλες αυτές οι παραδόσεις 

εξαρτώνται από ένα αρχικό κείμενο της 18ης δυναστείας. Σε κάθε περίπτωση 

αναγνωρίζεται στην αιγυπτιακή αυτή καταγραφή μια μορφή του 

τετραγραμμάτου ονόματος του θεού Γιαχβέ848 και ακόμα και αν η παραπάνω 

υπόθεση χαρακτηρίζεται βεβιασμένη, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η 

πιθανότητά της.   

Ισχυρή παρουσία του Γιαχβέ στη νότια Παλαιστίνη, στην έρημο της 

Νέγκεβ επιβεβαιώνουν και οι  επιγραφές του 9ου π.Χ. αιώνα από την Κουντιλέτ 

Ασρούτ (στα νέα εβρ. Χορβάτ Τεϊμάν)849.  Οι επιγραφές ήλθαν στο φως στα 1975-

843 Βλ. F. ADROM & MÜLLER: „Das Tetragramm in ägyptischen Quellen… ό. π. σελ. 120-
141. 
844 H. DONNER:  Geschichte Israels und seiner Nachbarn in Grundzügen 2, (ATD 4/1) Göttingen  
32000, σελ. 116. Βιβλικοί ερευνητές, όπως ο M. Weippert δέχονται ότι πρόκειται, είτε για 
ένα γεωγραφικό ή εθνικό χαρακτηρισμό. Βλ. F. ADROM & R. MÜLLER: „Das Tetragramm 
in ägyptischen Quellen… ό. π. σελ. 140 σημ. 113. Βέβαια δεν λείπουν και τα παραδείγματα 
από τον Αρχαίο Κόσμο, όπου η πρωτεύουσα πόλη φέρει το όνομα μιας θεότητας, όπως η 
Ασούρ και η Αθήνα. 
845 R. GIVEON: Les bedouins Shosou…ό. π. σελ. 74-77. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte…ό. π. 
σελ. 83 σημ. 51. και O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 200. 
846 R. GIVEON: Les bedouins Shosou…ό. π. σελ. 236. M. GÖRG: Die Beziehungen…ό. π. σελ. 157. 
και O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 200. 
847 R. ALBERTZ: Religionsgeschichte…ό. π. σελ. 83 σημ. 52. 
848 M. GÖRG: Die Beziehungen…ό. π. σελ. 157-158. 
849 Η περιοχή βρίσκεται 50 χλμ. νότια της Κάδης Βαρνέα, στον δρόμο για την Εϊλάθ. Της 
ανασκαφής ηγήθηκε ο Z. Meshel. Για τις επιγραφές και περεταίρω βιβλιογραφία βλ. J. 
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1976 και προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή σε αυτές εμφανίζονται τα 

ονόματα των θεών Γιαχβέ, Βάαλ, Ασερά και Έλ850 καθώς και  σχέδια με ζώα, 

φυτά, ανθρώπινες μορφές και τον αιγυπτιακό θεό Μπές. Η συζήτηση 

επικεντρώθηκε γύρω από το ονόμα της Ασερά και τα ερωτήματα για την φύση 

και την σημασία της στην λατρεία των Ισραηλιτών και των Ιουδαίων851. Ο Γιαχβέ 

στις επιγραφές αυτές εμφανίζεται συνδεδεμένος με δυο τοπωνύμια, την 

Σαμάρεια (jhwh smrn) και την Τεϊμάν (jhwh tmn & jhwh htmn). Πρόκειται για την 

σύνδεση του ονόματος ενός τόπου με το όνομα μιας θεότητας, προφανώς  

περιοχές, στις οποίες πραγματοποιείται η λατρεία του Γιαχβέ, πολύ πιθανόν σε 

κάποιο ιερό852. Αυτές η αναφορές στην Σαμάρεια και την Τεϊμάν ίσως είναι 

ενδείξεις της ύπαρξης ναών του Γιαχβέ στους τόπους αυτούς, αλλά και ένδειξη 

ότι ο Γιαχβέ είναι πιθανότατα γνωστός τον 9ο αιώνα π.Χ. ως Γιαχβέ του βορείου 

κράτους, της Σαμάρειας και με μια ακόμη υπόσταση από τον τόπο Τεϊμάν853. Η 

Π.Δ. αναφέρεται στην Τεϊμάν παράλληλα με την Εδώμ (Αμ. 1,12. Ιερ. 49,7. Ιεζ. 

25,13). Προφανώς πρόκειται για έναν τόπο στα νότια του κράτους του Ιούδα, ίσως 

θα μπορούσε να είναι και η όαση Τέιμα στα βόρεια της αραβικής χερσονήσου854.   

RENZ & W. RÖLLIG: Handbuch der Althebräische Epigraphik, τόμος Ι. Darmstadt 1995, σελ. 47-
64. Σχέδια των επιγραφών στο ίδιο έργο τόμος ΙΙΙ. πιν. ΙΙ. & ΙV. Βλ. επίσης τη 
πραγμάτευση των επιγραφών σε σχέση με τα εικονογραφικά ευρήματα και τις 
επιγραφές από το Τελ Ορεμέ βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…σελ. 237- 282. 
850 Το όνομα Ελ εμφανίζεται ίσως με την σημασία "θεός" σαν ουσιαστικό. Οι ερευνητές 
κάνουν διπλή ανάγνωση βλ. J. RENZ & W. RÖLLIG: Handbuch der Althebräische Epigraphik ... 
ό. π. τόμος Ι. σελ. 48. 59 κυρίως σημ. 2, καθώς και στο ίδιο έργο τόμος ΙΙ./1 σελ. 93. 
851 βλ. J. RENZ & W. RÖLLIG: Handbuch der Althebräische Epigraphik…ό. π. τόμος ΙΙ./1 σελ. 91-
92. 
852 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…σελ. 258-259. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές η 
επιγραφές δηλώνουν μόνο την ύπαρξη ναού του Γιαχβέ στις περιοχές. Δεν συμβάλλουν 
καθόλου στο ερώτημα της προέλευσής του και της λατρείας του. βλ. H. PFEIFFER : Jahwes 
Kommen von Süden, Göttingen 2005, σελ. 262 
853 Στην έρευνα ο διπλός αυτός τίτλος του Γιαχβέ στις επιγραφές της Κουντισλετ Ασρούθ 
ως Γιαχβέ της Σαμάρειας, δηλ. του Βορρά και Γιαχβέ της Τεϊμάν, προφανώς του νότου 
ενισχύει τη θεωρία της διπλής εισόδου της θεότητας αυτής στην Παλαιστίνη. Μια 
παράδοση της λατρείας του θεού αυτού προέρχεται από την κοιλάδα Αραβά στα νότια 
της Νεκράς Θάλασσας και διαμέσου της  ερήμου της Νέγκεβ στο νότο. Και μια δεύτερη 
πορεία προς τη Μέση Παλαιστίνη, εκείνη της παράδοσης του Μωυσή. βλ. O. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 201-202. 
854 Ο H. PFEIFFER απαξιώνει τις επιγραφές υποστηρίζοντας ότι η ανάγνωσή και η 
ερμηνεία τους είναι εξαιτίας της έλλειψης ευκρίνειας βεβιασμένη. βλ. Του ιδίου: Jahwes 
Kommen von Süden, Göttingen 2005 σελ. 262. Για την αντίθετη γνώμη και δημοσίευση του 
σχεδίου μιας επιγραφής βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 201 εικ. 122a. 
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Το άσμα της Δεββώρας (Κριτ. 5), καθώς και οι παράδοση της Εξόδου των 

Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και του ερχομού του θεού τους και των φυλών από 

τα νότια προέρχονται από τις περιοχές του βορείου κράτους855. Χαρακτηριστικό 

είναι το περιεχόμενο των ιερών λόγων του ιερού της Βαιθήλ στην λατρεία του 

Γιαχβέ: «ο θεός που μας οδήγησε από την Αίγυπτο». Επίσης, η ηγετική μορφή του 

Μωυσή κυριαρχεί στις παραδόσεις των βορείων φυλών και πιστεύεται ότι ο 

Γιαχβέ για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε σε εκείνον (Εξ. 3 και Ωσ. 12,14)856. 

Αντίθετα από την νότια Παλαιστίνη, την περιοχή του κράτους του Ιούδα 

έρχονται παραδόσεις που υποστηρίζουν ότι η λατρεία του Γιαχβέ είναι μια 

πραγματικότητα από την εποχή του Σηθ, του γιου του Αδάμ και του δικού του 

γιου, του Ενώς (Γεν. 4,26)857. Στα πλαίσια αυτά η Π.Δ. κάνει συχνές αναφορές στις 

σχέσεις του Μωυσή με τους Μιδιανίτες και ένα γένος που υπάγεται στον δικό 

τους λαό, τους Κενίτες858. Ως πεθερός του Μωυσή εμφανίζεται ένας ιερέας από 

την φυλή αυτή που καλείται Ιοθόρ859. Ως κέντρο της λατρείας του αναφέρεται 

ένα ιερό όρος με δυο ονόματα Σινά και Χωρήβ860. Ο Γιαχβέ φέρει το επίθετο 

855 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 210,  K. SCHMID: Literaturgeschichte des 
A. T., Darmstadt  2008,  σελ. 86-91. Για την αντίθετη γνώμη που θέλει τις παραδόσεις 
αυτές μεταγενέστερες επινοήσεις βλ.C. BERNER: „Mein Gott von Ägypten her (Hos 13,4) 
Der Exodus als Ursprungsdatum der Jahwe-Verehrung Israels“, στο Anfänge und Ursprünge 
der Jahwe-Verehrung BThZ 30/1. ( 2013),σελ.  62-88.  
856 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels…ό. π. σελ. 215-219 και  O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό. π. σελ. 210. 
857 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 210. 
858 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels…ό. π. σελ. 83-84. Για τους Κενίτες βλ. T. 
STAUBLI: Das Image der Nomaden, (OBO 107), Freiburg Göttingen  1991, σελ. 166-167.  Αυτό 
που πρέπει να σημειωθεί στο ζήτημα της παράδοσης των Μιδιανιτών είναι η αρχαιότητα 
των παραδόσεων αυτών, επειδή σε ένα μεταγενέστερο στάδιο Ισραηλιτες και Μιδιανίτες 
έμφανίζονται ως εχθροί. Το  Εξ. 18 παρουσιάζει και τους δυο λαούς να θυσιάζουν από 
κοινού στον Γιαχβέ. Βλ. W. SCHMIDT: Alttestamentlicher Glaube… ό. π. σελ. 86-89.  
859 Ο Ιοθόρ (Εξ. 3,1 και 18,1), εμφανίζεται και ως Ραγουήλ (Εξ. 2,18), άλλοτε ως Ιεθέρ (Εξ. 
4,18) και άλλοτε ως Χοβάβ ο Κενίτης (Κρ.1,16 και 4,11).  Η αναφορά στην γυναίκα του 
Μωυσή ως Αιθιόπισσα στους Ο΄, γυναίκα των Κούς (Αρ. 12,1) μάλλον θα πρέπει να 
κατανοηθεί ως φυλή του (ή των) Κουσσάν, μια ονομασία που έρχεται σε παραλληλισμό 
από το Αββακούμ 3,7 με τους Μιδιανίτες. Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels…ό. π. 
σελ. 83-84 και σημ. 53. 
860 Είναι πολύ πιθανή η ερμηνεία του L. PERLITT, ότι ο όρος Χωρήβ δεν ήταν τοπωνύμιο, 
αλλά χαρακτηρισμός με τη σημασία έρημος (Wüstengebiet, Öland). Ο χαρακτηρισμός 
συνόδευε αρχικά το όνομα του όρους Σινά και σε κάποιες περιπτώσεις το αντικατέστησε, 
ώστε να ισχύει σαν συνώνυμό του. Βλ. του ιδίου: „Sinai und Horeb“  στο  H. Donner, R. 
Hanhart & R. Smend: Beiträge zur Alttestamentliche Theologie. Festschrift für Walter Zimmerli, 
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«σιναϊτης» (Κριτ 5,5 & Ψαλ. 68,8) και ο προφήτης Ηλίας πραγματοποιεί 

προσκύνημα με ταξίδι 40 ημερών νότια της Βεερσεβά. Όμως, ο Ισραήλ των 

ιστορικών χρόνων φαίνεται να μην γνωρίζει τίποτα για τον τόπο αυτό861. Στην 

Π.Δ. η θεοφάνεια στο ιερό όρος ταιριάζει να λαμβάνει χώρα σε έναν τόπο με 

ηφαιστειογενή δραστηριότητα και αυτό πράγματι συναντάται862, όχι στην 

λεγόμενη χερσόνησο του Σινά, αλλά στα νοτιοανατολικά της Άκαμπα, στην 

αραβική χερσόνησο863. Αρκετά χρόνια αργότερα ο απόστολος Παύλος μιλώντας 

για την νομοδοσία στο όρος Σινά, αναφέρεται σε αυτό ως ένα όρος στην 

Αραβία864. Η γεωγραφική αυτή προσέγγιση δείχνει ότι προφανώς ο Γιαχβέ ήταν 

θεότητα που λατρευόταν από φυλές της νότιας Παλαιστίνης πιθανόν στην 

περιοχή της Άκαμπα και ίσως ακόμη νοτιότερα ή πιο ανατολικά865. Στα πλαίσια 

αυτά ορισμένοι ερευνητές τονίζουν τις ρίζες του γιαχβικής λατρείας στην έρημο 

και υπενθυμίζουν τους θιασώτες της νομαδικής ζωής και σύγχρονους του 

προφήτη Ιερεμία Ρεχαβίτες866. 

Το ζήτημα της προέλευσης του Γιαχβέ από τον νότο αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία στα πλαίσια της έρευνας για το ανεικόνιστο του Γιαχβέ867, επειδή μια 

Göttingen 1977, σελ. 302-322, βλ. και την  ανατύπωση στο L. PERLITT:  Deuteronomium –
Studien, Tübingen 1994, σελ. 32-49. πρβλ. H. DONNER: Geschichte des Volkes Israel…ό. π. σελ. 
112-113. 
861 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels…ό. π. σελ. 83. 
862 H. DONNER: Geschichte des Volkes Israel…ό. π. σελ. 113. 
863 Βλ. H. GESE: „Το δε Άγαρ όρος εν ΑΡΑΒΙΑ“ στο έργο του Vom Sinai zum Zion,  München 
1974,  σελ. 49-62.  πρβλ. H. DONNER: Geschichte des Volkes Israel…ό. π. σελ. 114. 
864  Γαλ. 4.25: «τὸ δὲ Ἁγὰρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ». 
865 βλ. O. KEEL: „Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild gestanden 
haben dürfte…ό. π. σελ. 281-282, πρβλ. U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert” Biblical 
Archaeology Review May – June 2001, σελ. 39. Μια συνοπτική έκθεση των επιχειρημάτων 
για την προέλευση από τα νότια βλ.  M. LEUENBERGER: “Jhwhs Herkunft aus dem Süden. 
Archäologische Befunde – biblische Überlieferungen – historische Korrelationen”,  στο ZAW 
122. (2010), σελ. 1-19. 
866 Ιερ 22, 6-10. O. KEEL: „„Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild 
gestanden haben dürfte…ό. π. σελ. 280, & Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η ειδωλολατρία στο 
βιβλικό Ισραήλ», στο Παύλεια θεολογία και σύγχρονη ειδωλολατρεία: Πρακτικά Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου (ιβ΄ Παύλεια), Βέροια 2006, σελ. 179-192. Για τους Ρεχαβίτες βλ. 
T. STAUBLI: Das Image der Nomaden im Alten Israel und in der Ikonographie seiner sesshaften 
Nachbarn, (OBO 107), Freiburg- Göttingen 1991, σελ. 173 & 255-258. 
867 Πεπεισμένοι ότι η λατρεία του Γιαχβε ξεκινά από την βόρεια Αραβία χωρίς είδωλο 
εμφανίζονται αρκετοί ερευνητές, όπως J. VAN OORSCHOT: "Höre Israel...! (Dtn 6,4f.) - der 
eine und einzige Gott Israels im Widerstreit", στο M. Krebernik & Jürgen van Oorschot 
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πιθανή προέλευση του Γιαχβέ από τις περιοχές της ερήμου της Νέγκεβ, της 

Εδώμ και περιοχών της βορειοδυτικής αραβικής χερσονήσου συνδέει το ερώτημα 

με τις λατρευτικές συνήθειες των αραβικών φυλών. Σαφώς, η προβολή της 

ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ στους Μιδιανίτες και το ξεχωριστής σημασίας 

σκηνικό ιερό της Τίμνα δεν μπορεί να ισχύσει καθώς μια θεωρία για την 

μιδιανιτική προέλευση της ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ έχει δεχτεί έντονη 

κριτική868. Οι αραβικές φυλές, ιδιαίτερα στα νότια της χερσονήσου, στην Υεμένη 

και την Χαδραμαούτ αποφεύγουν σύμφωνα με ευρήματα από τα  μέσα της 1ης 

π.Χ. χιλιετίας και εξής την ανθρωπόμορφη απεικόνιση των θεοτήτων τους. Το 

πλήθος των αρχαιολογικών ευρημάτων στις περιοχές αυτές επιβεβαιώνει αυτή 

την τάση όχι για έργα τέχνης ή αναθήματα, αλλά για τα κεντρικά λατρευτικά 

αντικείμενα. Το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται και στον πολιτισμό των Ναβαταίων, 

οι οποίοι ιδρύουν ένα βασίλειο ακριβώς στις περιοχές της Εδώμ, της Μωάβ και 

της Νέγκεβ. Αλλά και μεταγενέστεροι Άραβες ιστορικοί της πρώιμης ισλαμικής 

περιόδου, όπως ο Ιμπν Κάλμπι, αναφερόμενοι στην ειδωλολατρία των 

συμπατριωτών τους μνημονεύουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων ως 

θεότητες, ιερούς, λατρευτικούς λίθους που δεν εμφανίζουν ζωόμορφη ή 

ανθρωπόμορφη εικονογραφία. Βέβαια, εξαιτίας αντικειμενικών δυσκολιών το 

φαινόμενο δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς και απαιτούνται περισσότερα στοιχεία 

για οποιαδήποτε συμπεράσματα. Πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες στην 

χρονολόγηση καθίσταται σαφές ότι οι θεωρίες που εξετάζουν την σχέση της 

ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ και της απαγόρευσης λατρευτικών ειδώλων  

μέσα από το πρίσμα της αντίθεσης λατρευτικών εθίμων ανάμεσα στους νομάδες 

Εβραίους και τους μόνιμα εγκατεστημένους Χαναναίους κερδίζουν σε 

Polytheismus und Monotheismus in den Religionen des Vorderen Orients, (AOAT 298), Münster 
2002, σελ.113-135, ιδ. 122-123.  
868  Η μιδιανιτική εξήγηση δεν μπορεί να σταθεί όχι μόνο εξαιτίας της έλλειψης γραπτών 
πληροφοριών, αλλά και το μοναδικό ιερό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
μιδιανιτικό δεν εμφανίζει  μόνο λατρευτικές, λίθινες στήλες, αλλά και δυο χάλκινα 
είδωλα. Το ένα δείχνει ότι μάλλον κατασκευάστηκε στον ίδιο χώρο. Για μια κριτική της 
μιδιανιτικής υπόθεσης βλ. C. UEHLINGER: “Israelite Aniconism in Context“, στο Biblica 
Vol. 77 (1996),  σελ. 545-547. Για το ζήτημα του ιερού της Τίμνα και την σχέση των 
Μιδιανίτες με αυτό βλ. T. STAUBLI: Das Image der Nomaden … ό. π. σελ. 168-169 & 229-232. 
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σημασία869. Αυτό συμβαίνει, επειδή ακριβώς η αραβική χερσόνησος εμφανίζει 

μια γενικότερη αποστροφή προς την ανθρωπομορφική απόδοση των θεοτήτων. 

Και βέβαια, ο εικονογραφικός φαινότυπος των λατρευτικών, λίθινων στηλών 

(ματσεβώθ) εμφανίζεται στην Παλαιστίνη/Ισραήλ σε μεγάλη συχνότητα.  

   

ΙΙ.1.3.β. Η προέλευση του Γιαχβέ από τα βόρεια 

Στην βιβλική έρευνα της τελευταίας δεκαετίας κερδίζει όλο και 

περισσότερο η γνώμη ότι η λατρεία του Γιαχβέ δεν εισήλθε στην Παλαιστίνη 

από τις νότιες στέπες της Εδώμ ή τα βορειοδυτικά της αραβικής χερσονήσου, 

αλλά  εμφανίστηκε εξαρχής στην Μέση και τη Βόρεια Παλαιστίνη870. Την θεωρία 

αυτή υποστηρίζει στην υφηγεσία του ο H. PFEIFFER871, ο οποίος θεωρεί ότι τα 

κείμενα που ισχυρίζονται ότι ο Γιαχβέ προέρχεται από τον νότο είναι πολύ 

μεταγενέστερο. Για τον ερευνητή πιθανότερη φαίνεται η προέλευση από τα 

βόρεια. Αφετηρία των υποστηρικτών της παραπάνω θεωρίας είναι η παραδοχή 

ότι η αρχική έκφανση της θεότητας με το τετραγράμματο όνομα είναι εκείνη που 

εμφανίζεται στους Ψαλμούς. Πρόκειται για την εικόνα ενός θεού κύριου της 

φύσης872, κυρίαρχου των καιρικών φαινομένων873. Γίνεται δηλαδή λόγος για την 

869 Βλ. Ο. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine Deutung der Majestätsschilderung in Jes 6, 
Ez 1 und 10 und Sach 4 (SBS 84/85), Stuttgart 1977, σελ. 39-40, C. DOHMEN: Das 
Bildervebot...ό.π., σελ. 174 & Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η ειδωλολατρία στο βιβλικό Ισραήλ», 
στο Παύλεια θεολογία και σύγχρονη ειδωλολατρεία: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού 
Συνεδρίου (ιβ΄ Παύλεια), Βέροια 2006, σελ. 179-192. 
870 Βλ. M. KÖCKERT: „Wandlungen Gottes im antiken Israel“, BThZ 22 (2005)  σελ. 20. H. 
PFEIFFER: Jahwes Kommen von Süden, Göttingen 2005 σελ. 261. R. MÜLLER: Jahwe als 
Wettergott, BZW 387, Berlin 2008, σελ. 243. K. SCHMID: Literaturgeschichte des Alten 
Testaments, Darmstadt 2008, σελ. 127.  
871 Στην υφηγεσία του εξετάζει συστηματικά τα βιβλικά κείμενα  που πληροφορούν για 
την προέλευση του Γιαχβέ από το νότο (Δευτ. 33, Κριτ. 5, Αβ. 3 & Ψαλμ. 68). Στα 
συμπεράσματά του χαρακτηρίζει τα παραπάνω κείμενα αφερέγγυα για να στηρίξουν 
κάτι τέτοιο. Ενδιαφέρον εμφανίζει η παρατήρηση του ότι ενώ οι θεοί της Αρχαίας 
Ανατολής έρχονται από τον ουρανό, ο Γιαχβέ έρχεται από ένα συγκεκριμένο μέρος της 
γης. βλ. H. PFEIFFER: Jahwes Kommen von Süden, Göttingen 2005, σελ. 258-260. 
872 Ο K. v. d. TOORN (“YAHWΕH” στο DDD, σελ. 916) θεωρεί ότι ο χαρακτηρισμός του 
Γιαχβέ ως «θεού των βουνών» (1 Βασ. 20,23) είναι δυνατό να κατανοηθεί ως στοιχείο που 
εντάσσει την θεότητα στον τύπο του Βάαλ-Χαδάδ. Τα όρη έχουν στην κορυφή τους νέφη, 
οπότε πρόκειται για μια θεότητα της βροχής και των νεφών. Δεν υπολογίζει όμως στην 
εξήγηση αυτή το γεγονός ότι ο Ισραήλ ξεκινά ως μια εθνική ομάδα εγκατεστημένη στα 
δασώδη ορεινά της Παλαιστίνης, πράγμα που δείχνει ακριβώς την επικράτεια της 
λατρείας του θεού αυτού.  
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εικόνα ενός αυτόχθονα θεού του τύπου Βάαλ-Χαδάδ, όπως αυτή εμφανίζεται 

στα τοπικά πάνθεα Συρίας και Παλαιστίνης874. Δεν λείπει και η διατύπωση ότι 

Γιαχβέ και Βάαλ έως και τον 9ο αιώνα π.Χ. δεν είχαν ουδεμία διαφορά, αφού 

επρόκειτο για δυο ονόματα της ίδιας και αυτής θεότητας, επειδή, όπως 

υποστηρίζεται, ο Γιαχβέ «αναπτύχθηκε» και «εξελίχθηκε» („herausentwickelt“) 

από τον Βάαλ875. 

Για την προβολή του ανώνυμου όρους της συναντήσεως μεταξύ Γιαχβέ 

και Ισραήλ στην απροσδιόριστη, αν όχι ουτοπική χώρα μεταξύ Αιγύπτου και 

Χαναάν, υπεύθυνοι θεωρούνται θεολόγοι που επέστρεψαν από την βαβυλώνια 

αιχμαλωσία κατά τα περσικά χρόνια876. Όμως, στην θεωρία αυτή παραμένει 

ανεξήγητος ο λόγος, για τον οποίο μετατίθεται το ιερό όρος στο νότο877 και όχι 

στα βόρεια, όπως το μυθικό όρος Τσαφών που εμφανίζεται στο βιβλίο των 

Ψαλμών. Την νεώτερη αυτή τάση ενισχύει η γενικότερη αντίληψη στην 

σύγχρονη βιβλική έρευνα ότι οι παραδόσεις της εξόδου, της ερήμου και του Σινά 

αποτελούν γραμματειακές επινοήσεις των θεολόγων της πρώιμης 

μεταιχμαλωσιακής εποχής. Ανάμεσα στα βασικά επιχειρήματα σημαντικό ρόλο 

παίζει και μια βασική θέση στην αρχαιολογική έρευνα, ότι η είσοδος νομαδικών 

λαών από το εξωτερικό της χώρας στην Παλαιστίνη δεν επιβεβαιώνεται 

αρχαιολογικά878. Κατά βάση προτίνεται μια σταδιακά αυξανόμενη μετακίνηση 

πληθυσμών από την ορεινή Παλαιστίνη προς τα πεδινά και τις παρηκμασμένες 

πόλεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να αγνοηθούν τα εξωβιβλικά 

δεδομένα, όπως η έως τώρα απουσία του ονόματος του Γιαχβέ από τα σφηνοειδή 

873 Βλ. M. KÖCKERT: „Wandlungen Gottes…ό. π. σελ. 20-21, H. PFEIFFER: Jahwes Kommen 
von Süden, Göttingen 2005 σελ. 261 & R. MÜLLER: Jahwe als Wettergott, BZW 387, Berlin 2008, 
σελ. 243. 
874 Βλ. K. v. d. TOORN: “YAHWΕH” στο DDD, σελ. 916 πρβλ. M. KÖCKERT: „Wandlungen 
Gottes…ό. π. σελ. 20-21. H. PFEIFFER: Jahwes Kommen…ό. π. σελ. 261. R. MÜLLER: Jahwe als 
Wettergott…ό. π. σελ. 243. 
875 Βλ. U. BECKER: „Von der Staatsreligion zum Monotheismus“, στο ZThK 102. (2005) σελ. 
5-6. 
876 Βλ. H. PFEIFFER: Jahwes Kommen …ό. π. σελ. 268. 
877 H. PFEIFFER: Jahwes Kommen …ό. π. σελ. 267-268. 
878 Βλ. D. VIEWEGER: Archäologie der biblischen Welt, Göttingen 22006, σελ. 312. Για τις 
θεωρίες στο χώρο της Βιβλικής Αρχαιολογίας στο ζήτημα της εισόδου και της 
εγκατάστασης των ισραηλιτικών φυλών στη Χαναάν βλ. Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Αρχαιολογία 
και Θεσμολογία του βιβλικού Ισραήλ, Αθήνα 2013, σελ. 226-230.  
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κείμενα της Αρχαίας Ανατολής, αλλά και η καθόλου απίθανη εμφάνιση του 

τετραγραμμάτου ονόματος σε αιγυπτιακά κείμενα με τις περιοχές των νομάδων 

Σασού, το Σεήρ, πιθανόν τις νότιες  περιοχές της σημερινής Ιορδανίας, καθώς και 

περιοχές της βόρειας Αραβίας879. 

 

ΙΙ.1.3.γ. Η είσοδος στην Χαναάν 

  Στη σύγχρονη έρευνα αρκετοί είναι οι ερευνητές που αντιμετωπίζουν τον 

όρο «Χαναάν» ως ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα των θεολόγων και των 

ιστορικών του δευτερονομιστικού κινήματος, ως τον ιδεολογικό «Αντί-Ισραήλ»880. 

Μάλιστα για τον ιστορικό Ισραήλ του 1000 π.Χ. εκφράζεται η πεποίθηση ότι δεν 

διέφερε σε τίποτα από τους γειτονικούς λαούς της εποχής του και η πεποίθηση 

της εισόδου της λατρείας του Γιαχβέ από το εξωτερικό θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν μια  ιδεολογική προβολή. Ένα καλό παράδειγμα αυτής της 

τάσης είναι η προαναφερθείσα εργασία του H. PFEIFFER.  

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην έρευνα 

διαπιστώνονται αλλαγές στη θρησκευτική ζωή των κατοίκων της Παλαιστίνης 

κατά το πέρασμα από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού προς την εποχή του 

Σιδήρου (1200-1150 π.Χ.). Η αλλαγές αυτές σίγουρα σχετίζονται με την 

εγκατάλειψη των πόλεων την εποχή αυτή και την παρακμή της αστικής ζωής881. 

Οι πόλεις παρακμάζουν και κανένας μεγάλος αστικός ναός από εκείνους που 

ήταν τα κέντρα της θρησκευτικής ζωής της προηγούμενης περιόδου δεν 

επιβιώνει στην Εποχή του Σιδήρου (1200-1000 π.Χ.). Εξαιρούνται οι πόλεις των 

Φιλισταίων και η Βαιθσεάν882. Η λατρεία, αν και γίνεται στην Π.Δ. λόγος για 

ιερά, όπως εκείνο της Σιλώ, επικεντρώνεται στα γνωστά υψηλά, τα βαμώθ με 

βασικά λατρευτικά αντικείμενα τις λίθινες και τις ξύλινες στήλες (ματσεβώθ και 

879 Βλ. Ο. ΚΕΕL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 200-201, M. LEUENBERGER: “Jhwhs 
Herkunft aus dem Süden. Archäologische Befunde – biblische Überlieferungen – historische 
Korrelationen”,  στο ZAW 122. (2010), σελ. 1-19, και F. HARTENSTEIN: „Die Anfänge 
JHWHs und die Sehnsucht nach der Ursprung“, Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung 
BThZ 30/1. ( 2013), σελ. 187-192.  
880 H. NIEHR: “The Rise of YHWH in Judaite and Israelite Religion”,  στο D. EDELMAN: The 
Triumph of Elohim,  Kampen 1995, σελ. 48-50. 
881 W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ. 238-239. 340-344. 
882 W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, …ό. π. σελ. 341-342. Για την Βεαιθσεαν 
βλ. σελ. 240-242. Για την Εκρώνα βλ. 234-236. 
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ασερίμ)883. Στα ιερά που εμφανίζονται την Εποχή του Σιδήρου απουσιάζουν 

μεγάλοι πίθοι ή κτιστά θρανία για τις προσφορές, καθώς και κάποιο βάθρο 

(podium) ή οι λατρευτικές κόγχες για κάποιο λατρευτικό άγαλμα884. Όπως 

τονίζουν οι T. METTINGER και F-L. HOSSFELD η λατρεία είχε ως κέντρο 

περισσότερο την σφαγή και την θυσία του ζώου και όλα λάμβαναν χώρα γύρω 

από το θυσιαστήριο και όχι μπροστά στο ιερό είδωλο της θεότητας885. Μάλιστα, 

ενώ η κεντρική σημασία των προσφορών και των θυσιών στους ναούς  είχε να 

κάνει με την προσφορά τροφής στη θεότητα και συγκεκριμένα στο είδωλό της, 

στα υπαίθρια ιερά (βαμώθ) το τελετουργικό βασίζεται στην τελετουργική σφαγή 

του ζώου και στο κοινό τελετουργικό γεύμα886.   

Επίσης, όπως τονίζει ο W. ZWICKEL, αλλάζει την εποχή της βασιλείας η 

χρονική δομή της λατρείας σύμφωνα με το επταδικό σύστημα της εβδομάδας, 

ξένο για τον μέχρι τότε χαναναϊκό πολιτισμό887. Την εποχή αυτή διακόπτεται και 

η σύνδεση μεταξύ ναού και ανακτόρου, μια παράδοση που θα επανεμφανιστεί 

με την αρχή της βασιλείας την Εποχή του Σιδήρου ΙΙ. (περίπου το 1000 π.Χ.), όπως 

στην Ιερουσαλημ888. Η διακοπή αυτή δηλώνει και μια αλλαγή στη σημασία της 

λατρείας, η οποία δείχνει ότι ενώ περιοριζόταν στην ευρύτερη συγγένεια, την 

οικογένεια και στις γιορτές των τοπικών ιερών, στο εξής από την αυγή της 

Εποχής του Σιδήρου ΙΙ. η θρησκεία έχει πολιτικό χαρακτήρα και εξελίσσεται σε 

έναν σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην σύσταση «εθνικού» κράτους889.  

Κέντρο της λατρείας στο εξής είναι τα κρατικά - βασιλικά ιερά, όπως της 

Ιερουσαλήμ, της Δαν και της Βαιθήλ, όπου οι ιερείς αποκτούσαν μεγάλη δύναμη 

883 Ίσως και βαμώθ γύρω από ιερά δέντρα βλ. W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und 
Israel, …ό. π. σελ. 342-343. 
884 Το Άγιο των Αγίων του ναού της Αράδ αποτελεί ξεχωριστό, μικρό χώρο και όχι κάποια 
κόγχη. βλ. W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, …ό. π. σελ. 342-343 
885   F.-L. HOSSFELD: “Du sollst dir kein Bild machen! Die Funktion des alttestamentlichen 
Bilderverbots“ στο Trierer Theologische Zeitschrift 98 (1989), Trier, σελ. 86-87, T. METTINGER: 
No Graveb Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, Stockholm 1995, σελ. 
29-32. 
886 T. METTINGER: No Graveb Image?… ό. π. σελ. 30. 
887 Η προέλευση του επταδικού αυτού συστήματος δεν έχει πλήρως εξηγηθεί, αλλά δεν 
ταιριάζει ούτε με το σεληνιακό ημερολόγιο, ούτε με το χαναναϊκό στοιχείο. Βλ. W. 
ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, …ό. π. σελ. 343  
888 W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, …ό. π. σελ. 343 
889 W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ. 340. 
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και οδηγούσαν τους βασιλείς σε μεταρρυθμίσεις890. Ίσως στους ιερείς αυτούς θα 

πρέπει να αναζητηθεί ο πυρήνας του κινήματος της μονολατρίας του Γιαχβέ. 

Οι αλλαγές αυτές στον τομέα της λατρείας μπορούν κάλλιστα να 

εξηγηθούν με αλλαγές στην πληθυσμιακή σύσταση των κατοίκων, αν όχι πλήρη 

αντικατάσταση πληθυσμών, ίσως μίξη των νεοεισερχόμενων από τα ορεινά με 

τους κατοίκους των σχετικά παρηκμασμένων πόλεων891. Ίσως η Ιερουσαλήμ ως 

«πόλις Δαβίδ» με τη χαρακτηριστική ισορροπία ανάμεσα στο γηγενές-

ιεβουσητικό και το νεοεισερχόμενο-ιουδαϊκό στοιχείο να είναι ένα αρκετά καλό 

παράδειγμα αυτού του μοντέλου892.   

 

ΙΙ.1.4. Ο Γιαχβέ των ιστορικών χρόνων ως προστάτης της βασιλικής 

δυναστείας, θεός του κράτους  

Συμπερασματικά, δυο σημεία δύνανται να διακριθούν ως οι βασικοί 

σταθμοί της ιστορικής πορείας του θεού Γιαχβέ, η αλλοδαπή προέλευση και η 

κρατική προβολή της θεότητας. Το πρώτο σημείο είναι η βιβλική πεποίθηση ότι η 

θεότητα αυτή προέρχεται από την νότια Παλαιστίνη και αποκαλύφθηκε στον 

λαό του στο ιερό όρος Σινά. Το δεύτερο γεγονός σημειώνει η άνοδος του Γιαχβέ 

στην λατρευτική ζωή των δυο βασιλείων του Ισραήλ και του Ιούδα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την αναγνώρισή του ως θεού της βασιλικής δυναστείας, 

δηλαδή με την προβολή του ως  κρατικού θεού893.  Το φαινόμενο της προώθησης 

της λατρείας μιας θεότητας είναι μια εξέλιξη που λαμβάνει χώρα στα μικρά 

βασίλεια του δυτικοσημιτικού χώρου μετά την αυγή της εποχής του σιδήρου 

(1200-1000 π. Χ.).  

Με την κατάρρευση της αιγυπτιακής κυριαρχίας η οργάνωση των λαών 

της περιοχής σε μικρά βασίλεια με θεούς προστάτες του τοπικού βασιλιά και του 

890 Βλ. W . ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ. 340-341. 
891 Βλ. W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ. 343. 
892  Στην Ιερουσαλήμ ή Ιεβούς ο Δαβίδ φέρνει την κιβωτό, την οποία συνοδεύει ο παλιός 
του φίλος Αβιαθάρ από τη γνωστή οικογένεια των Ελίδων. Η καταγωγή του ήταν από το 
ιερό της Σιλώ, όπου φυλασσόταν η κιβωτός. Στην πόλη βρίσκεται και άλλος ιερέας ο 
Σαδώκ. Ο βασιλιάς βέβαια προωθεί και τα δυο ιερατικά γένη. Το ένα εκπροσωπεί το 
γηγενές στοιχείο και το άλλο τους νεοεισερχόμενους (Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte 
Israels…ό. π. σελ.  σελ. 194.). Η ρήξη  με το ένα ιερατικό γένος θα επέλθει με τη βασιλεία 
του Σολομώντα. 
893 Βλ. U. BECKER: „Von der Staatsreligion zum Monotheismus“, ZThK 102 (2005) σελ. 5-6. 
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κράτους οδήγησε στην «μονολατρική» επιλογή "εθνικών"-"κρατικών" θεών, του  

Κεμώς στην Μωάβ, του Χαδάδ στα αραμαϊκά κράτη, του Μιλκώμ στους 

Αμωνίτες, του Κώς στους Εδωμίτες, καθώς και του Γιαχβέ στα δυο κράτη, Ισραήλ 

και Ιούδα894. Αυτό που διαφοροποιεί τον Γιαχβέ από τους άλλους εθνικούς θεούς, 

από όσο η έρευνα μπορεί σήμερα να γνωρίζει, είναι η απουσία ενός κινήματος 

στο εσωτερικό των κρατών αυτών που να απαιτήσει μια αποκλειστική λατρεία 

του Κώς, του Κεμώς ή του Μιλκώμ. Αυτό αναπτύχθηκε στον Ισραήλ και τον 

Ιούδα ως μια κίνηση μονολατρίας του Γιαχβέ (Jahwe-allein-Bewegung). 

Η προτίμηση και το προβάδισμα ενός θεού ως προστάτη της βασιλικής 

δυναστείας στα τοπικά κράτη του δυτικοσημιτικού χώρου, τουλάχιστον στα 1000 

με 500 π.Χ. είναι μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται στην έρευνα. Νέα 

αρχαιολογικά δεδομένα και κυρίως επιγραφές από πόλεις-κράτη της Φοινίκης, 

καθώς και τις περιοχές των Μωαβιτών, των Αμμωνιτών και των Αραμαίων 

δείχνουν ένα περιορισμό στο τοπικό πάνθεο (σε αντίθεση με την αρχαία 

Ουγκαρίτ της Ύστερης Εποχής του Χαλκού) και την προβολή ενός θεού ως 

προστάτη του κράτους, του λαού και του βασιλιά895. Αυτή η μοναλατρική τάση896 

συναντάται κυρίως στον χώρο της Υπεριορδανίας. Στην ενεπίγραφη στήλη του 

Μεσά, του βασιλιά της Μωάβ, γίνεται σαφές ότι ο βασιλιάς ηγείται στον πόλεμο 

κατά του Ισραήλ εξ ονόματος  του θεού των Μωαβιτών, του Κεμώς897. Όπως οι 

Ισραηλίτες χαρακτηρίζονται από αρκετά πρώιμα κείμενα ως עם יהוה («λαός του 

Γιαχβέ»), με τον ίδιο τρόπο χαρακτηρίζει η Π.Δ. του Μωαβίτες ως עם כמש («λαό 

894 Βλ. U. BECKER: „Von der Staatsreligion zum Monotheismus“, ZThK 102 (2005) σελ. 5-8. 
895 M. KÖCKERT: “Von einem zum einzigen Gott“, BThZ 15 (1998), σελ. 163. R. MÜLLER: 
Jahwe als Wettergott, Berlin 2008, σελ. 241-242. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 
212. Τα κράτη αυτά χαρακτηρίζονται ως «Klein-Staaten» και «Patrimonialkönigtümer» βλ. K. 
SCHMID: Literaturgeschichte des A. T., Darmstadt 2008,  σελ. 60, & U. BECKER: „Von der 
Staatsreligion zum Monotheismus“, ZThK 102 (2005) σελ. 5-8. 
896  Μονολατρία ή ακόμα και Ενοθεϊσμός ονομάζεται το φαινόμενο της προτίμησης ενός 
θεού χωρίς να απορρίπτεται η ύπαρξη άλλων θεών, καθώς και η υποταγή των άλλων 
θεών στον ύψιστο αρχηγό στο τοπικό πάνθεον. Βλ. W. SCHMIDT: Alttestamentlicher Glaube, 
Neukirchen 92004, σελ. 98-99. Ο όρος Μονολατρία (Monolatrie) εισήλθε στην έρευνα από 
τον Schleiermacher τον 19ο αιώνα βλ. M. KÖCKERT: „Wandlungen Gottes…ό. π. σελ. 16. 
897 Βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πηγές της Ιστορίας… ό. π. σελ. 103-104, W. SCHMIDT: 
Alttestamentlicher Glaube, Neukirchen 92004, σελ. 149, H. MÜLLER: „Chemosh“ στο DDD…ό. 
π. σελ. 186-189. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt, Würzburg 1998,  σελ. 213-216. 
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του Κεμώς»)898. Στην σύγκριση των δυο θεών (Κριτ. 11,24) εμφανίζονται και οι δυο 

ως θεοί του πολέμου899. Εκείνοι έδωσαν στους λαούς τους την γη που 

κατέκτησαν και κατοίκησαν. Στην Εδώμ εμφανίζεται μια θεότητα με το όνομα 

Κώς900, ενώ στην χώρα των Αμμωνιτών κυριαρχεί ο θεός Μιλκώμ901. Επιγραφές 

από τις περιοχές αυτές ενισχύουν την ιδέα ότι οι παραπάνω θεότητες 

απολάμβαναν  ένα είδος σχετικής αποκλειστικότητας στην λατρευτική ζωή των 

κατοίκων902. 

Προφανώς, όπως ανήλθε ο θεός Μαρδούκ στην Βαβυλώνα ή ο θεός 

Ασσούρ στην Ασσυρία, έτσι πήραν την δική τους θέση και οι θεοί των τοπικών 

βασιλείων στην Συρία και την Παλαιστίνη. Με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να 

γίνει κατανοητό το γεγονός ότι ο Γιαχβέ κατέστη ο θεός προστάτης των δυο 

βασιλείων, του Ισραήλ και του Ιούδα903. Ο θεός Μαρδούκ και ο θεός Ασσούρ 

είχαν σαφή τοπική προέλευση και με την αύξηση της πολιτικής δύναμης της 

πρωτεύουσας του κάθε κράτους απέκτησαν αυξημένες αρμοδιότητες και 

μεγαλύτερη επιρροή. Το σημαντικότερο είναι ότι ο θεός της πόλης που ήλεγχε 

κατά καιρούς την Μεσοποταμία και τις γύρω περιοχές ήταν και αυτός που 

οδηγούσε τον βασιλιά και τον στρατό του στις κατακτήσεις ως εγγυητής της 

νίκης, αλλά και της παγκόσμιας τάξης. Αυτή η πεποίθηση τεκμηριώνεται από 

την εξέλιξη που είχε η μυθολογία των θεών αυτών κατά την ιστορική εξέλιξη 

των κρατών τους. Ο θεός Μαρδούκ κατέστη βασιλιάς των θεών όταν νίκησε το 

μυθικό τέρας Τιαμάθ και επέβαλλε τάξη στο αρχέγονο χάος, όπως διακηρύσσει 

898 βλ. Αριθμ. 21,29. Ιερ. 48,46. Πρβλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 212. 
899 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 212. 
900 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt, Würzburg 1998,  σελ. 217-218. 
901 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt, Würzburg 1998,  σελ. 211-213.  
902 Στην έρευνα παρατίθεται ο χαρακτηρισμός του André Lemaire «monolâtrique ou quasi-
monolâtrique».  βλ. M. KÖCKERT: “Von einem zum einzigen Gott“, BThZ 15 (1998), σελ. 163, 
Πρβλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 212, & H. MÜLLER: „Chemosh“ 
DDD…σελ. 186-189. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι στην Π.Δ. οι γενεαλογικές διηγήσεις 
αναφέρονται στην συγγένεια των Ισραηλιτών με τους λαούς της Υπεριορδανίας (Γεν 19, 
30-38), αλλά και της Εδώμ (Γεν 25, 21-28. 36.). Όπως δεν παραλείπεται και ένας 
υπαινιγμός για την συγγένεια με τους Αραμαίους. Πρβλ. D. VIEWEGER: Archäologie der 
biblischen Welt, Göttingen 20062, σελ. 312. 
903 Βλ. H. RINGGREN: Die Religionen des Alten Orients, Göttingen 1979, σελ. 129-130  και  J. 
NARZAHN- B. SALJE: Wiedererstehendes Assur, Mainz 2003, σελ. 11. Πρβλ. U. BECKER: „Von 
der Staatsreligion zum Monotheismus“, ZThK 102 (2005) σελ. 6. 
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το βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας «Enuma eliš». Φαίνεται ότι προτού ανέλθει 

στην ιεραρχία των θεών στην Βαβυλώνα προήλθε από την πόλη Eridu σαν γιος 

του θεού Ea (Enki)904. Την θέση του Μαρδούκ στην Μεσοποταμία αναλαμβάνει ο 

Ασσούρ με την πολιτική επέκταση των Ασσυρίων και αυτό καταγράφεται στην 

ασσυριακή εκδοχή του έπους της δημιουργίας. Με το πέρασμα του χρόνου πήρε 

και αυτός ιδιότητες και λειτουργίες και άλλων θεοτήτων905. Οι θεοί αυτοί 

αποκτούν μια εξουσία που παρουσιάζει αναλογίες με την εξουσία του 

βαβυλώνιου ή πολύ περισσότερο του Ασσύριου μονάρχη. Χαρακτηριστικός για 

τον ρόλο των θεών αυτών στην πολιτική θεολογία ενός κράτους είναι ένας 

ύμνος στον θεό Μαρδούκ, για τον οποίο, αφού ο υμνωδός αρχικά τον ταυτιστεί 

με διάφορες αστρικές θεότητες θα πει: «ο κύριός μου είναι ο θεός μου, ο κύριός 

μου είναι ο άρχων μου. Υπάρχει άλλος κύριος πέρα από εκείνον;»906.  

Στην Π.Δ. το κατεξοχήν θεμέλιο της σχέσης του Γιαχβέ με τον λαό  είναι η 

έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο (Εξ. 20,1). Μια τέτοια διδασκαλία, όπως 

υποστηρίζει ο J. ASSMAN907, δεν μπορεί να ταιριάζει σε μια κρατική θρησκεία, 

όσο σε μια διασπορά. Το πρόβλημα της εξόδου γίνεται δυσκολότερο με την 

μαρτυρία της στήλης του Μερνεπτά, ότι ο Ισραήλ βρίσκεται στην χώρα ήδη πριν 

από την έξοδο908. Το 1971 ο αμερικανός ιστορικός M. SMITH909 πρότεινε ένα 

διαφορετικό σενάριο από εκείνο, το οποίο στην Π.Δ. παρουσιάζεται ως η ιστορική 

μνήμη. Θεώρησε ότι οι πιστοί του Γιαχβέ ήταν μια μικρή ομάδα που έφερε στον 

Ισραήλ και τον Ιούδα την θεότητα αυτή. Πρόκειται για μια κίνηση, η οποία πήρε 

στην έρευνα το όνομα «Jahwe-allein Bewegung», «Jahwe-allein Partei» ή «Pro-JHWH- 

Bewegung»910. Αυτή η μικρή ομάδα έφερε τον Γιαχβέ και κατάφερε να τον 

904 Βλ. H. RINGGREN: Die Religionen des Alten Orients, Göttingen 1979, σελ. 129. 
905 Βλ. H. RINGGREN: Die Religionen des Alten Orients, Göttingen 1979, σελ. 130. 
906 Βλ. H. RINGGREN: Die Religionen des Alten Orients, Göttingen 1979, σελ. 129. 
907 J. ASSMAN: Das Kulturelle Gedächtnis, München 62007, σελ. 202. 
908 M. GÖRG: Die Beziehungen zwischen dem Alten Israel und Ägypten, Darmstadt 1997, σελ. 58-
63. 
909 J. ASSMAN: Das Kulturelle Gedächtnis, München 62007, σελ. 202-203. 
910 M. GÖRG: Die Beziehungen zwischen dem alten Israel und Ägypten, Darmstadt 1997, σελ. 152-
153. 
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επιβάλει ως κρατικό θεό στα βασίλεια του Ισραήλ στο Βορρά και του Ιούδα στο 

Νότο911.  

 Ο C. FREVEL θεωρεί το κίνημα αυτό υπεύθυνο και για την απαγόρευση 

των ειδώλων, ενώ ο   J. ASSMAN912 κάνει λόγο για την επιβολή της μονολατρίας 

ενός θεού από μια μικρή κοινότητα, την ομάδα της εξόδου, στην πλειονότητα του 

λαού. Μάλιστα ο ίδιος ερευνητής κάνει λόγο για την απουσία μιας «Aton-allein 

Bewegung» από την θρησκευτική μεταρρύθμιση του Εχνατών που ναυάγησε 

αμέσως  μετά το θάνατο του εμπνευστή φαραώ κατά τον 14ο π.Χ. αιώνα στην 

Αίγυπτο913.  

 

ΙΙ.1.5. Η τριμερής διαίρεση της ισραηλιτικής θρησκείας 

 Σαφής μεθοδολογική προϋπόθεση του σύγχρονου ιστορικού 

παραδείγματος στην έρευνα της θρησκείας του προαιχμαλωσιακού Ισραήλ είναι 

μια τριμερής διαίρεση της. Πρόκειται για την λατρεία, α) όπως εμφανίζεται στην 

ευρύτερη οικογένεια, την λατρεία, β) όπως εκδηλώνεται σε μια τοπική κοινωνία 

και τέλος γ) την κρατική λατρεία, όπως προωθείται από τον βασιλικό, δυναστικό 

οίκο της Ιερουσαλήμ ή της Σαμάρειας914. Το σχήμα αυτό έχει γίνει αποδεκτό 

σχεδόν από το σύνολο των βιβλικών ερευνητών915.  Η διάκριση μπορεί να 

επεκταθεί και σε άλλους τομείς με πολλές κατηγορίες, όπως γενικότερα τις 

911 Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε η εργασία των Β. LANG: “Die Jahwe-Allein-Bewegung“, στο 
του ιδίου: Der einzige Gott. Die Geburt des biblischen Monotheismus, München 1981, σελ. 47-83, 
και του M. WEIPPERT: „Synkretismus und Monotheismus – Religionsinterne 
Konfliktbewältigung im Alten Israel“, στο , J. Assman & D. Harth: Kultur und Konflikt, 
Frankfurt am Main 1990, σελ. 143-179. 
912 J. ASSMAN: Das Kulturelle Gedächtnis, München 62007, σελ. 202-204. 
913 J. ASSMAN: Das Kulturelle Gedächtnis, München 62007, σελ. 205 σημ. 19. 
914 R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit 1 (ATD 8/1), Göttingen 
21996, σελ. 40-43. 
915 T. METTINGER: No Graven Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, 
Stockholm 1995, σελ. 135-136. H. NIEHR: “The Rise of YHWH in Judahite and Israelite 
Religion”, στο D. V. EDELMAN: The Triumph of Elohim, Kampen 1995, σελ. 51, και M. 
WEIPPERT: „Synkretismus und Monotheismus – Religionsinterne Konfliktbewältigung im 
Alten Israel“,στο  J. Assman & D. Harth: Kultur und Konflikt, σελ. 150-160. 
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θρησκευτικές αντιλήψεις μιας εποχής, την  κρατική θρησκεία, την τοπική και την 

οικογενειακή θρησκεία και βέβαια την προσωπική ευσέβεια κάθε ανθρώπου916.  

Σαφές είναι σύμφωνα με τα ίδια τα κείμενα της Π.Δ. ότι η ιουδαϊκή-

ισραηλιτική θρησκεία δεν οφείλει την τελική μονοθεϊστική της μορφή στην 

τοπική, την φυλετική ή την οικογενειακή λατρεία, αλλά στη κρατική λατρεία917. 

Στην Ιερουσαλήμ του 10ου π.Χ. αιώνα εμφανίστηκε μια πολεμική θεότητα από 

την έρημο της Νέγκεβ και τα βόρεια της αραβικής χερσονήσου και 

εγκαταστάθηκε στην πόλη, επειδή ο νέος βασιλιάς από τα νότια είχε για 

προστάτη του τον θεό αυτό. Και με τον ρόλο του εγγυητή του βασιλικού 

δυναστικού οίκου παγιώνεται η λατρεία του έξωθεν ερχομένου Γιαχβέ, 

αποκτώντας ναό και θρόνο στον τόπο που «διάλεξε» να κατοικήσει, έναν τόπο 

που πιθανόν ήδη από τα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα παρέμεινε το κατεξοχήν κέντρο 

της λατρείας του918. Μελετώντας για παράδειγμα τα ιστορικά κείμενα του έργου 

των δευτερονομιστών, όπως η ιστορία  για το είδωλο με επένδυση από χυτό 

μέταλλο (  του Μιχαΐα από τη φυλή του Εφραίμ, το οποίο έκλεψαν οι (פסל ומסכה

Δανίτες (Κρ. 17-18) και την λατρεία γύρω από αυτό με ιερέα έναν Λευίτη γίνεται 

κατανοητό ότι πρόκειται για ένα γεγονός που μνημονεύουν οι συγγραφείς, αλλά 

σημειώνουν ότι έλαβε χώρα «την εποχή που δεν υπήρχε βασιλιάς στο Ισραήλ και 

καθένας έκανε ότι ήθελε» 918F

919.  Κάθε προσπάθεια προσέγγισης της λατρείας του 

Γιαχβέ κατά την προαιχμαλωσιακή, δυναστική εποχή των Ισραηλιτών  με βάση 

τα βιβλικά κείμενα σημαίνει την διερεύνηση της κρατικής λατρείας. 

916 Οι O. KEEL & C. UELINGER  κάνουν λόγο για «Universalreligion, Staatsreligion, 
Ortsreligion, Familienreligion und persönliche Frömmigkeit». βλ. Στο έργο τους: Göttinnen, Götter 
und Gottessymbole,) Freiburg 52001, σελ. 470. 
917 Η παρατήρηση αυτή ανήκει στον R. ALBERTZ και γίνεται ευρύτερα αποδεκτή βλ. O. 
KEEL & C. UELINGER: „Jahwe und die Sonnengottheit von Jerusalem“, στο W. Dietrich / M. 
A. Klopfenstein: Ein Gott allein?, JHWH-Verehrung und biblischer Monotheismus im Kontext der 
israelitischen und altorientalischen Religionsgeschichte, OBO 139., Göttingen-Freiburg 1994, σελ. 
270. 
918 O. KEEL & C. UELINGER: „Jahwe und die Sonnengottheit von Jerusalem… ό. π. σελ. 288-
289. 
919 Κρ. 17,6. Στο συγκεκριμένο κείμενο γίνεται σαφές ότι η φράση "δεν υπήρχε βασιλιάς 
στο Ισραήλ"  ( שראליאין מלך ב ) επιβεβαιώνει την παρατήρηση του R. ALBERTZ ότι η 
ισραηλιτική θρησκεία που αποδίδεται στα βιβλικά κείμενα είναι αποτέλεσμα της 
προαιχμαλωσιακής κρατικής λατρείας. Για τη σημασία αυτής της τυπικής φράσης του 
δευτ. ιστορ. έργου βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 13+1 Βήματα Εισαγωγής στην Παλαιά 
Διαθηκη, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 200. 
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ΙΙ.1.6. Η έρευνα για την εικονογραφία του Γιαχβέ 

ΙΙ.1.6.α. Ο κύριος των στρουθίων, ο Βάαλ Σεθ και το ομοίωμα του ταύρου     

 Βασική υποχρέωση μιας έρευνας για τον χαρακτήρα της λατρείας του 

Γιαχβέ κατά την προαιχμαλωσιακή, αλλά και την  προδαβιδική εποχή δεν είναι 

μόνο η διερεύνηση των ιστορικών πληροφοριών από την Π.Δ. και τις σχετικά 

λίγες, γραπτές, εξωβιβλικές πηγές, αλλά πρωτίστως η αξιολόγηση των 

αρχαιολογικών ευρημάτων με εικονογραφικό περιεχόμενο. Βασικό ρόλο στον 

τομέα αυτό παίζει το θεμελιώδες έργο των O. KEEL και Chr. UEHLINGER: 

Göttinnen, Götter und Gottessymbole (GGG), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα νέα 

δεδομένα για την ιστορία της θρησκείας της Χαναάν και του Ισραήλ με βάση τις 

διαθέσιμες εικονογραφικές πηγές, κυρίως στον τομέα της μικροτεχνίας, δηλαδή 

τους σφραγιδόλιθους.   

Για την προδαβιδική εικονογραφία του Γιαχβέ έχουν προταθεί 

τουλάχιστον δυο μοτίβα.  Το πρώτο είναι το μοτίβο του θεού που χαρακτηρίζεται 

ως «κύριος των στρουθίων», ένα μοτίβο που θα μπορούσε να ταιριάζει σε θεό της 

ερήμου. Η στρουθοκάμηλος ίσχυε ως το πτηνό της στέπας και εμφανίζεται σε 

σφραγίδες που προέρχονται από την έρημο της Νέγκεβ, κυρίως στο εδωμητικό 

ιερό του Χορβάτ Κιτμίτ920. Στις σφραγίδες αυτές στρουθοκάμηλοι πλαισιώνουν 

μια αρσενική μορφή, η οποία φαίνεται ότι απλώνει τα χέρια σαν να δαμάζει 

αυτά τα πλάσματα (εικ. 285)921. Το μοτίβο αυτό έχει σαφή νομαδική προέλευση 

και εμφανίζεται στην Παλαιστίνη σχεδόν ταυτόχρονα με τον Γιαχβέ, ο οποίος σε 

ένα μόνο κείμενο της Π.Δ., το Ιωβ 39,13-14 σχετίζεται με αυτά τα πτηνά. Και 

σαφώς ένα κείμενο σαν αυτό, ακόμη και σε συνδυασμό με το Αβ. 3,2, σύμφωνα 

με τη μετάφραση των Ο΄ για την αποκάλυψη του θεού ανάμεσα από δυο ζώα, 

δεν είναι αρκετό για την ταύτιση του Γιαχβέ με τον κύριο των στρουθίων. 

920 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 205. 
921 Πρόκειται για ευρήματα  που εμφανίζονται σε στρώματα του 10ου και 9ου π. Χ. αιώνα σε 
περιοχές, όπως η Μεγιδδώ, το βόρειο Τελλ-ελ-Φαρά, η Σαμάρεια, το Τελ Ρεχώβ κ.α. βλ.  
O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 155-158 εικ. 162abcd, και O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems… ό. π. σελ. 205-206 εικ. 123, 124, 124a. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει στην έρευνα η πρόταση του O. 

KEEL922 ότι τα αρκετά πρώιμα χαρακτηριστικά του Γιαχβέ μοιάζουν με μια 

αιγυπτιακή θεότητα με ισχυρή παρουσία στην Παλαιστίνη της Ύστερης Εποχής 

του Χαλκού, τον θεό Σεθ (Σηθ). Ο Σεθ εμφανίζεται ως θεός της καταιγίδας και 

του πολέμου. Μάλιστα πριν τον ερχομό του Γιαχβέ στην Παλαιστίνη φαίνεται 

ότι η παρουσία του οδήγησε σε μια συγκρητιστική θεότητα, τον Βάαλ-Σηθ. 

Σαφώς, ο Γιαχβέ στις αρχαιότερες πηγές εμφανίζεται ως άνδρας πολέμου923 και 

συνοδεύεται στην Π.Δ. από παραδόσεις που σχετίζονται με την μάχη της 

θεότητας με τον όφι που συμβολίζει το χάος924. Βέβαια ανάλογα χαρακτηριστικά 

μπορούν να αναζητηθούν και στην πολεμική θεότητα Ρέσεφ, ο οποίος καλείται 

και αυτός "κύριος της στρατιωτικής δύναμης", όπως ο Γιαχβέ Σαβαώθ925. 

Με αυτή την εξήγηση ταιριάζουν τα αγαλματίδια των τύπων των θεών 

Βάαλ-Χαδάδ και Ρέσεφ, όπως ένα χάλκινο αγαλματίδιο ενός επιτιθέμενου θεού 

που βρέθηκε στη Μεγιδδώ σε ένα στρώμα του 10ου π.Χ. αιώνα (εικ. 259)926. Ίσως 

πρόκειται για τον θεό Ρέσεφ927. Επίσης το χέρι ενός επιτιθέμενου θεού βρέθηκε 

και στην Ιερουσαλήμ (εικ. 260)928. Το χέρι προφανώς ανήκε σε ένα άγαλμα 

περίπου 40 εκ. και μπορεί να χρονολογηθεί στον 13ο π.Χ. αιώνα.  Ακριβώς στον 

ίδιο εικονογραφικό τύπο ανήκει και ένα αγαλματίδιο από χαλκό που ήρθε στο 

φως στο Τελλ Αμπού ελ-Χαράζ της Ιορδανίας (εικ. 261), καθώς και ένα παρόμοιο 

χάλκινο αγαλματίδιο από τη Γκέζερ (εικ. 262). Και τα δυο αγάλματα 

συμπεριλαμβάνει στις προτάσεις του ο Chr. UELINGER για την εικονογραφία 

της 2ης περιόδου της Εποχής του Σιδήρου (τέλη 10ου  -  8ος αι. π.Χ.)929.  

Αξιοσημείωτες είναι και δυο ανάγλυφες παραστάσεις του ίδιου τύπου πάνω σε 

δυο αντικείμενα από ασβεστόλιθο. Πρόκειται για έναν κυλινδρικό στύλο ύψ. 54 

922 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 206-209. 
923 Εξ. 15,3 & Ψ 24,8. 
924 βλ. την ενότητα για τον Χάλκινο Όφι (Νεχουσθάν). 
925 βλ. την ενότητα για την Κιβωτό της Διαθήκης. 
926 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ.132-134 εικ. 130-133 &  εικ. 139. R. 
HENDEL: „Aniconism and Anthropomorphism… ό. π. σελ. 214 εικ. 2, & C.UELINGER: 
„Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 104 εικ. 3. 
927 I. CORNELIUS: The Iconography of the Canaanites Gods Reshef and Baal… ό. π. σελ. 126-127 
και 130-131. 
928 O. KEEL: Die Geschichte… ό. π σελ. 126 εικ. 85. 
929  C. UELINGER:„Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 113 εικ. 19 και 20. 

216 
 

                                                             



εκ. που βρέθηκε στο κτίριο 338 της Μεγιδδώ (10ος αι. π.Χ.) και ένα θυσιαστήριο 

από ασβεστόλιθο που βρέθηκε στην Γκέζερ και εμφανίζει στη μια πλευρά του 

την εγχάρακτη μορφή ενός ένοπλου άνδρα, ίσως θεότητας  (εικ. 263. 264)930. 

Τεράστιο ενδιαφέρον εμφανίζουν και αγαλματίδια θηλυκών θεοτήτων της 

περιόδου αυτής ακριβώς σε αυτή την ίδια επιθετική στάση, όπως δυο θεές από το 

Τελ Δαν και το Καφρ Κανά (εικ. 265. 266.)931.   

Σαφώς δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια λόγος για ισραηλιτικά 

αγαλματίδια, αλλά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι στην Π.Δ. φαίνεται ότι ο 

Γιαχβέ αναλαμβάνει τον ίδιο ρόλο με τον θεό της βροχής Βάαλ και αναφέρονται 

μάλιστα και ταυρόμορφα γλυπτά στο βόρειο κράτος για την λατρεία του Γιαχβέ 

ως θεού της εξόδου από την Αίγυπτο. Στα πλαίσια αυτά αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία τα ευρήματα με απεικονίσεις ταύρων, αλλά και οι απεικονίσεις 

θεοτήτων που επιβαίνουν πάνω στο ζώο αυτό. Ο κατάλογος του Chr. UELINGER 

περιλαμβάνει και ένα φιαλόσχημο ασβεστόλιθο που βρέθηκε στην Βαιθσεάν 

(11ος -10ος π.Χ. αι.). Στην στενότερη κορυφή έχει σχηματιστεί ένα ανθρώπινο 

κεφάλι, ενώ και στις δυο πλευρές δυο σχέδια εμφανίζουν την ίδια ή δυο 

διαφορετικές ανθρωπόμορφες θεότητες που στέκονται πάνω σε ένα τετράποδο, 

ίσως κάποιον ταύρο (εικ. 267)932. Το μοναδικό αγαλματίδιο ενός ταύρου από 

μέταλλο βρεθηκε σε ένα υπαίθριο ιερό στα ορεινά της Σαμάρειας (Δοθάν, Bull 

Site) (εικ. 359. 360.) και προφανώς θα πρέπει να συσχετιστεί με την λατρεία του 

Βάαλ την εποχή των Κριτών. 

 

ΙΙ.1.6.β. Οι εικονογραφικοί φαινότυποι του Βάαλ και του Ελ  

Η Π.Δ. είναι γεμάτη από λόγους πολεμικής κατά του Βάαλ933. Στους 

προφήτες Ωσηέ και Ιερεμία, καθώς και στο δευτ. ιστορ. έργο και το 

Χρονικογράφο γίνεται λόγος για τον Βάαλ στον πληθυντικό934. Ο όρος όμως 

930 Βλ. R. HENDEL: “ Aniconism and Anthropomorphism… ό. π. σελ. 214-215 εικ. 3 & 5, 
καθώς και C. UELINGER:„Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 105 εικ. 5. 
931 C. UELINGER:„Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 113 εικ. 21 & 22. 
932 C. UELINGER:„Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 105 εικ. 4. 
933 Βλ. B. P. IRWIN:  Baal und Yahweh in the Old Testament, Toronto 1999. 
934 Βλ. Αναλυτικά στον B. P. IRWIN:  Baal und Yahweh in the Old Testament, Toronto 1999, & 
στον J. DAY: Jahweh and the Gods and Goddesses of Canaan, Sheffield 2002, σελ. 68. 
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Βααλίμ φαίνεται να προσδιορίζει γενικά τους ξένους θεούς935. Δεν είναι τόσο 

σαφές αν ο όρος Βάαλ είναι ένα κύριο όνομα ή το βασικό προσηγορικό "κύριος", 

"αφέντης" του συριακού θεού της βροχής Χαδάδ936. Ως προσηγορικό το όνομα 

Baʿal εμφανίζεται με διάφορες μορφές στις σημιτικές γλώσσες, όπως ως δεύτερο 

συνθετικό του ονόματος της σεληνιακής θεότητας της Παλμύρας Γιαρχιβόλ (bol) 

και ως bēlu (βήλ & βήλος) ως τίτλος του βαβυλωνιακού θεού Μαρδούκ937. Όπως 

δείχνει η πολεμική της Π.Δ. στον Ισραήλ του 8ου π.Χ. αιώνα οι δυο θεοί, Γιαχβέ 

και Βάαλ, είχαν κοινά χαρακτηριστικά και λειτουργίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

στην λατρευτική πράξη των Ισραηλιτών, όπως υποστηρίζει ο Ωσηέ (2,4-15) 

εξαφανιζόταν κάθε μεταξύ τους διάκριση938. Ίσως αυτό να ενισχύεται και από τη 

διπλή σημασία του ονόματος Βάαλ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

προσηγορικό ονομάτων άλλων θεών, όπως  Βάαλ Χαμών, Βάαλ Χαδάδ, Βάαλ 

Σαμήμ, Βααλ Τσαφών939. Χαρακτηριστικό είναι το βιβλικό, προσωπικό όνομα 

«Βεαλγιά» που σημαίνει βάαλ, δηλ. κύριος είναι ο Γιαχβέ (1 Χρον 12,6)940.  

Ο Βάαλ των συγκρούσεων με τον Γιαχβέ των προφητών του 9ου και του 8ου 

αιώνα π.Χ. δεν φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά του Βάαλ της αρχαίας 

Ουγκαρίτ. Απουσιάζουν και τα χαρακτηριστικά ενός μαχητή-πολεμιστή θεού 

στις υπηρεσίες μιας άλλης ουράνιας θεότητας, όπως ο Βάαλ-Σηθ  του τέλους της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού και των αρχών της Εποχής του Σιδήρου941. Ο Βάαλ 

935 Ο W. SCHMIDT θεωρεί ότι αρχικά ο πληθυντικός αυτός έχει να κάνει με την λατρεία 
του θεού Βάαλ στα διάφορα τοπικά ιερά. Με τη διατύπωση αυτή δίνεται η σημασία ότι 
πρόκειται για ξεχωριστούς θεούς προφανώς για λόγους πολεμικής  (Alttestamentlicher 
Glaube, Neukirchen 92004, σελ. 202). Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να συσχετιστεί ο 
πληθυντικός αυτός και με την 1η εντολή. 
936 Ζαχ. 12,11 πρβλ. W. SCHMIDT: Alttestamentlicher Glaube …ό. π. σελ. 202. 
937 Στην Παλμύρα ο αρχαιότερος όρος bol αντικαταστάθηκε από βαβυλωνιακή επίδραση 
από τον όρο bel. βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt, (Die Neue Echter Bibel 5) 
Würzburg 1998, σελ. 170. 
938 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 297. 
939 Το παράδειγμα από το τοπικό πάνθεον της φοινικικής πόλεως Τύρου είναι αρκετά 
διαφωτιστικό. Τρεις θεότητες με πρώτο όνομα Βάαλ αναφέρονται σε μια λίστα που 
διασώζεται στη συνθήκη του ασσύριου μονάρχη Ασαρχαδών με τον τοπικό βασιλιά 
Βάαλ. Οι θεότητες αυτές είναι ο Βάαλσαμήμ, ο Βάαλμαλαγ και ο Βάαλσαφών. Βλ. τη 
μετάφραση της συνθήκης R. BORGER: „ Der Vertrag Asarhaddons mit Baal von Tyrus“, 
στο TUAT I/2., Gütersloh 1983, σελ. 158-159. Πρβλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt 
…ό. π.  σελ. 124. 
940 W. SCHMIDT: Alttestamentlicher Glaube …ό. π. σελ. 202. 
941 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 86-89 εικ. 86-89 & σελ. 296-297. 
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της σύγκρουσης με τον Γιαχβέ μοιάζει πολύ περισσότερο  σε έναν θεό γνωστό ως 

Βάαλσαμήμ, τον κύριο του ουρανού, όπως πολύ εύστοχα ήδη το 1939 ισχυρίστηκε 

ο O. EISSFELD942. Κατά την 1η π.Χ. χιλιετία εμφανίζεται στην εικονογραφία της 

φοινικικής διασποράς στην βόρεια Αφρική ένας τύπος Βάαλ, ο Βάαλ Χαμμών ως 

ο "καθήμενος επί θρόνου σφιγγών" θεός (εικ. 268)943, όπως  σε πολύ αρχαιότερους 

σφραγιδόλιθους από την Τύρο ο Μελκάρτ, ο προστάτης θεός της πόλης. Η 

T.ORNAN944 έχει συσχετίσει τον ένθρονο Βάαλ με αφορμή το αγαλματίδιο του 

νεαρού, ένθρονου θεού από τη Χαζώρ της Ύστερης Εποχής του Χαλκού με τα 

έπη της αρχαίας Ουγκαρίτ και τον ενθρονισμό του θεού στο νέο ανάκτορό του.  

Ο Γιαχβέ δεν εμφανίζεται πάντα σε δράση, αλλά εξίσου και σαν 

καθήμενος βασιλιάς επί της Σιών945. Η θεολογία αυτή οδήγησε ορισμένους 

ερευνητές να αξιώνουν απεικονίσεις του Γιαχβέ  στο  φαινότυπο του ένθρονου 

θεού Ελ. Πρώτη η G. W. AHLSTROEM946 θεώρησε ότι ένα χάλκινο αγαλματίδιο 

από έναν ναό της Χαζώρ δύναται να αναπαριστά το Γιαχβέ (εικ. 269αβ)947. Το 

αγαλματίδιο βρέθηκε δίπλα από την είσοδο του αδύτου ενός ναού της πόλης και 

προέρχεται από στρώματα που ίσως μαρτυρούν, όπως υποστηρίζεται, 

ισραηλιτική κατοίκηση (στρωμ. 11). Πρόκειται για την μορφή ενός ένθρονου 

άνδρα χωρίς κάποιο σύμβολο. Αν και ο Y. YADIN που έκανε την ανασκαφή 

942 Βλ. O. EISSFEDT: „Baalasamem und Jahwe“, στο ZAW 57. (1939) σελ. 1-31 & επίσης στη 
συλλογή των άρθρων του: Kleine Schriften II., Tübingen 1939, σελ. 171-198. Πρβλ. O. KEEL & 
C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 296. 
943 βλ. D. KREIKENBOM: "Punische Kultur unter römischer Herrschaft", στο BADISCHES 
LANDESMUSEUM KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum Karthagos, 
Stuttgart 2004, σελ. 352-359, εικ. σελ. 355. 
944 T. ORNAN: "Let Ba῾al Be Enthroned": The Date, Indefintication, and Fuction of a bronze 
Statue from Hazor, στο JNES 70 (2011), σελ. 253-280, ιδ. σελ. 276-280. 
945 Για τις ιστορικές συνθήκες και το ζήτημα της βασιλείας του Γιαχβέ βλ. Μ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: “Ο Κύριος εβασίλευσεν”. Η απόδοση του τίτλου “βασιλιάς” στον 
Γιαχβέ, Θεσσαλονίκη 1983. 
946 G.W. AHLSTOEM: “An Israelite God  Figurine, once more” στο VT 25 (1975) σελ. 106-109. 
947 Y. YADIN: Hazor – Die Wiederentdeckung der Zitadelle Königs Salomos (μτφ από τα αγγλικά 
M. Poelchau), Hamburg 1976, εικ. σελ. 256-257, O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. 
σελ.132-134 εικ. 141. R. HENDEL:„Aniconism and Anthropomorphism in Ancient Israel“, 
στο K. VAN DER TOORN: The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book 
Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 212-113. C. 
UELINGER:„Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for 
Yahweh’s Cult Images … ό. π. σελ. 103-104 εικ. 2. 
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ερμήνευσε τον ένθρονο άνδρα ως βασιλιά948, η AHLSTROEM επέμεινε ότι 

πρόκειται για μια θεότητα, πολύ πιθανόν τον Βάαλ. Η ερμηνεία του ευρήματος 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, επειδή  συνδυάζει τους εικονογραφικούς 

τύπους Βάαλ και Ελ. Στην παλαιότερη έρευνα ίσχυε ο κανόνας ότι ο Βάαλ 

απεικονίζεται σε δράση με τεταμένο το δεξί χέρι και ποτέ ένθρονος949. Το 

αγαλματίδιο αυτό μπορεί επίσης να ερμηνευτεί και σαν ανάθημα, έτσι θα 

μπορούσε να απεικονίζει τον άνθρωπο που το αφιέρωσε950.  

Αλλά και στο Τελλ Ορεμέ, την αρχαία Κινέρεθ στην λίμνη Γεννησαρέτ 

ανακαλύφθηκε το αγαλματίδιο ενός καθήμενου θεού. Το αγαλματίδιο έχει ύψος 

10 εκ. και χρονολογείται στον 8ο π.Χ. αιώνα (εικ. 270)951.  Προφανώς πρόκειται για 

μια θεότητα που υψώνει το δεξί χέρι ευλογώντας και θυμίζει αρκετά τα 

αγαλματίδια του θεού Ελ της αρχαίας Ουγκαρίτ. Δυστυχώς, ο θρόνος ήταν 

κατασκευασμένος από διαφορετικό υλικό και δεν σώζεται. Ο βιβλικός 

αρχαιολόγος O. FRITZ υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα αγαλματίδιο του θεού 

Ελ952. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει και μια ένθρονη μορφή πάνω σε μια 

σφραγίδα που δημοσίευσε το 1909 ο G. DALMAN. Πάνω στην σφραγίδα  

βρίσκεται η επιγραφή  «Elišama ben Gedaljahu» και ικονίζεται  μια θεότητα πάνω 

σε ένα κάθισμα με υποπόδιο και έναν τρίποδα (θυμιατήριο;  τράπεζα 

προσφορών;) (εικ. 271)953. Η παράσταση πλαισιώνεται από δυο φοίνικες. Η σκηνή 

τοποθετείται πάνω σε ένα πλοίο με πλώρη και πρύμνη που θυμίζουν κεφάλι 

πτηνού. Ο G. DALMAN χρονολόγησε την σφραγίδα στην προαιχμαλωσιακή 

εποχή και υπέθεσε ότι ανήκε σε κάποιον αξιωματούχο του Ιούδα και δεν 

αποκλείεται κατά την γνώμη του ο Ελισαμά, ο υιός του Γεδαλγιάχου να 

948 Y. YADIN: Hazor – Die Wiederentdeckung der Zitadelle Salomos, Hamburg 1976, σελ. 94-96. 
949 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine Deutung der Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 
und 10 uns Sach 4 (SBS 84/85), Stuttgart 1977, σελ. 43 σημ. 72. Για την εικονογραφία του 
Βάαλ  αναλυτικά βλ. I. CORNELIUS:  The Iconography of the Canaanite Gods Reshef and Ba῾al, 
(OBO 140) Fribourg-Göttingen 1994. 
950 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 162 σημ. 7. 
951 R. HENDEL: “ Aniconism and Anthropomorphism… ό. π. σελ. 216 εικ. 6. 
952 Βλ. V. FRITZ: “Kinneret – Übersicht über die Stadtgeschichte aufgrund von Ausgrabungen 
und Schriftquellen“, στο G. Fassbeck κ. α.: Leben am See Gennesaret, Mainz 2003, σελ. 33-42, 
ιδιαιτ. σελ. 41 εικ. 64 
953 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 351 εικ. 306a. 
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κατανοούσε την μορφή στην σφραγίδα του σαν μια εικόνα του θεού Γιαχβέ954. Οι 

B. SASS, H. NIEHR και M. KÖCKERT955 είναι σύμφωνοι ότι τον 7ο και τον 6ο π. Χ. 

αιώνα σε διάφορες περιοχές στην Παλαιστίνη εικόνιζαν τον τοπικό τους θεό με 

στοιχεία του σεληνιακού θεού Σιν της Χαρράν, η λατρεία του οποίου είχε 

γνωρίσει τεράστια άνθιση εξαιτίας της αραμαϊκής εξάπλωσης. Κάτι τέτοιο 

βεβαιώνουν παρόμοιες σφραγίδες που βρέθηκαν σε πολλά μέρη της επικράτειας 

του κράτους του Ιούδα956.  Δεν φαίνεται απίθανη η απόδοση χαρακτηριστικών 

του σεληνιακού Σιν της Χαρράν στον Γιαχβέ (Lunarisierung Jahwes). Οι O. KEEL & 

C. UELINGER957 θεωρούν ότι η θεότητα με τα σεληνιακά χαρακτηριστικά είναι ο 

ένθρονος και ευλογών Ελ της Παλαιστίνης, μια θεότητα που ήδη την εποχή αυτή 

(700 π.Χ.) είχε ταυτιστεί με τον Γιαχβέ. 

Στον τύπο του θεού Ελ της Παλαιστίνης αποδίδουν οι O. KEEL & C. 

UELINGER την  παράσταση ενός θεού πάνω σε δυο θραύσματα κοχυλιών του 

είδους τριδάκνα (tridachna) της Ερυθράς θάλασσας που έφεραν στο φως οι 

ανασκαφές στις ιουδαϊκές πόλεις Αράδ και Λαχίς (εικ. 272. 273)958.  Στα κοχύλια 

εικονίζεται ένας θεός με μακριά μαλλιά και γένια, ακριβώς πίσω από μια 

υπερμεγέθη ασπίδα που διαμορφώνεται από έναν δίσκο και άνθη λωτού, ενώ το 

ψηλό στέμμα της θεότητας φαίνεται να συνδέεται με έναν φτερωτό ηλιακό 

δίσκο. Η θεότητα απεικονίζεται με το δεξί χέρι σε στάση ευλογίας. Στο εύρημα 

της Αράδ στα δεξιά της μορφής σώζεται ένα σχηματοποιημένο φοινικόδεντρο. Η 

παράσταση αυτή φαίνεται ότι ταιριάζει με μια ουράνια θεότητα με ηλιακά 

χαρακτηριστικά, αλλά και χαρακτηριστικά του δημιουργού θεού, όπως 

υποστηρίζεται με βάση τα άνθη του λωτού. Η παράσταση μπορεί να 

954 Βλ. H. NIEHR: „In Search of YHWH’S cult Statue… ό. π. σελ. 80. M. KÖCKERT: 
„Wandlungen Gottes im antiken Israel“, στο BThZ 22 (2005), σελ.  27-28. 
955 B. SASS: “The Pre-Exilic Hebrew Seals: Iconism versus Aniconism”, στο B. SASS & C- 
UELINGER: Studies in the Iconography of Northwest Semitic Inscribed Seals, Freiburg/Göttingen 
1992, σελ. 352-355. H. NIEHR: „In Search of YHWH’S cult Statue… ό. π. σελ. 80. M. 
KÖCKERT: „Wandlungen Gottes im antiken Israel.. ό. π. σελ.27-28.  
956 O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 351 εικ. 305abc & 306abc 
957 O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ.  352-356 
958 O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ.  395-397 εικ. 337a και 337b. 
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χρονολογηθεί στον 7ο π.Χ. αιώνα, ενώ θεωρείται πιθανότερο ότι προέρχεται από 

συριακό εργαστήριο959.    

Εξαιτίας των ευρημάτων, στα οποία οι θεοί δεν φορούν το κερασφόρο 

στέμμα των θεών της Αρχαίας Ανατολής, αλλά το απλό βασιλικό στέμμα της 

περιοχής κατά την εποχή αυτή, αποκτούν στην έρευνα ιδιαίτερη σημασία τα 

ευρήματα ανθρωπόμορφης εικονογραφίας με βασιλικά χαρακτηριστικά. Οι 

θεότητες συνήθως εικονίζονται, όπως οι βασιλείς. Στην εποχή της βασιλείας 

φαίνεται σαφώς ότι τα γειτονικά κράτη έχουν ανθρωπόμορφη λατρευτικά 

αγάλματα για την λατρεία των θεών τους, όπως οι Αμμωνίτες, οι Μωαβίτες, οι 

Φιλισταίοι, οι Φοίνικες και οι Αραμαίοι960. Κυριαρχούν μεταλλικά, λίθινα, αλλά 

και πήλινα ευρήματα που αποδίδουν, όπως ήδη σημειώθηκε παραπάνω 

αρσενικές μορφές με το βασιλικό στέμμα αιγυπτιακής προέλευσης, το στέμμα 

ατέφ.  Στην αναζήτηση μιας ανθρωπόμορφης απόδοσης του Γιαχβέ δεν μπορεί 

στα προς σύγκριση ευρήματα να μην συνυπολογιστούν και τα λίθινα αγάλματα 

του μουσείου της ακροπόλεως στο Αμμάν της Ιορδανίας που φέρουν το στέμμα 

ατέφ στην αμωνιτική εκδοχή του (εικ. 274. 275. 276.). Δεν είναι από κοινού 

αποδεκτό ότι πρόκειται για θεότητες, υπάρχει όμως και η πρόταση ότι αποδίδουν 

την κύρια θεότητα στο αμωνιτικό πάνθεον, τον Μιλκώμ ή Ελ, ενώ τα αντίστοιχα 

θηλυκά κοινής τεχνοτροπίας υποστηρίζεται ότι αναπαριστούν την πάρεδρο θεά 

(εικ. 276)961. Θα μπορούσαν επίσης να κατανοηθούν ως αγάλματα βασιλέων και 

βασιλισσών. Δεν υπάρχει όμως κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να στηρίξει 

οποιονδήποτε συσχετισμό των λίθινων αυτών αγαλμάτων με τον Γιαχβέ, όπως 

για παράδειγμα κάποια επιγραφή.  

 

959 O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ.  395-397 & M. KLINGBEIL: Yahwe Fighting 
from Heaven... ό. π. σελ. 227-228. Έχουν έρθει στο φως πάνω από 100 κοχύλια του είδους 
τριδάκνα της Ερυθράς θάλασσας σε ανασκαφές από τη νότια Ιταλία έως και την Μέση 
Ανατολή. Σύμφωνα με τον G. MARKOE (Die Phoenizier... ό π. σελ. 168-169) η επεξεργασία 
και τα σχέδια μαρυρούν φοινικικό εργαστήρι στις νότιες πόλεις των φοινικικων 
μητροπόλεων. 
960  Στην Π.Δ. αναφέρεται το άγαλμα του Δαγών στη φιλισταϊκή Ασδώδ (Α Σαμ. 5,1-15), 
αλλά πολλά είναι και τα ευρήματα των ανασκαφών βλ. S.SCHROER: In Israel gab es 
Bilder...ό.π. σελ. 161.  F.-L. HOSSFELD: “Du sollst dir kein Bild machen...ό.π. σελ. 87. 
961 C.UELINGER:„Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for 
Yahweh’s Cult Images … ό. π. σελ. 117-118 εικ. 30 και 31. 
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ΙΙ.1.6.γ. Το τετραγράμματο όνομα יהוה και η εικονογραφία 

Στην περίπτωση όμως της σφραγίδας με τον ένθρονο θεό τον κυρίαρχο 

ρόλο για τον συσχετισμό του Γιαχβέ με το εικονογραφικό θέμα παίζει το 

θεοφόρο στοιχείο στο πατρώνυμο του κατόχου. Το όνομα Γκεδαλγιάχου (μέγας 

είναι (ή εμεγάλυνε) ο Γιαχβέ) δεν μπορεί παρά να ανήκει σε έναν άνθρωπο που 

λατρεύει την θεότητα αυτή και αξιώνει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της.  Ακριβώς 

ένα κύριο όνομα είναι το στοιχείο που συνδέει τον Γιαχβέ με μια σφραγίδα που 

έχει την παράσταση μιας φτερωτής θεάς πάνω από το ιερό δέντρο και ενός 

φτερωτού αρσενικού θείου όντος που επιβαίνει πάνω σε ένα φτερωτό ταύρο με 

ανθρώπινο κεφάλι (aladlammu) (εικ. 277)962. Η αρσενική μορφή μπορεί να 

εικονίζει ένα οποιοδήποτε ουράνιο πλάσμα, αλλά εξαιτίας του ονόματος του 

κατόχου «yḥ[y]hw[š]lm» έχει προταθεί η εξήγηση ότι ο κάτοχος αναγνώριζε την 

μορφή ως εικονογραφική απόδοση του Γιαχβέ. 

Το μοναδικό εύρημα που παρουσιάζει εικόνα και επιγραφή, στην οποία 

εμφανίζεται με ευκρίνεια το τετραγράμματο όνομα του Γιαχβέ είναι ο διάσημος 

πίθος Α από την Κουντιλέτ Ασρούτ. Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που κάνουν 

λόγο για μια πιθανή απεικόνιση του Γιαχβέ και της Ασερά963. Οι μορφές όμως 

που εμφανίζονται στον πίθο ανταποκρίνονται περισσότερο στους αιγυπτιακής 

προέλευσης αποτροπαϊκούς δαίμονες Μπές και Μπεσέτ, παρά σε απεικονίσεις 

θεοτήτων964. 

  Εικόνα με μια ένθρονη θεότητα σε ένα τροχήλατο, φτερωτό θρόνο  και 

μια δυσδιάκριτη επιγραφή παρουσιάζει ένα νόμισμα από την περσική εποχή που 

βρίσκεται από τον 19ο αιώνα στο Βρετανικό Μουσείο (εικ. 278)965.  Θεωρείται ότι 

τα τρία σύμφωνα της επιγραφής αποδίδουν τη λέξη Γιεχούδ, την ονομασία της 

περσικής επαρχίας της Ιουδαίας. Στην πρόσφατη έρευνα έχει προταθεί ότι τα 

962 O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 387-389 εικ. 331b. 
963 B. SCHMID: „The Aniconic Tradition, On Reading Images and Viewing Texts“, στο D. 
Edelman: The Triumph of Elohim, Kampen 1995,  σελ. 75-105. H. NIEHR: „In Search of 
YHWH’S cult Statue… ό. π. σελ. 81. 
964 Βλ. στη συνέχεια την ενότητα για το είδωλο της Ασερά.  
965 D. EDELMAN: „Tracking Observanc of the Aniconic Tradition Thraugh Numismatics“ στο 
D. Edelman: The Triumph of Elohim, Kampen 1995,  σελ. 185-225. H. NIEHR: „In Search of 
YHWH’S cult Statue… ό. π. σελ. 81, και E. BLUM: “Der ‘Schiqquz schomem’ und die Jehud-
Drachme” στο Biblische Notizen 90, (1997) σελ. 13–27. 
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σύμφωνα δεν αποδίδουν το όνομα Ιουδαία, αλλά το τετραγράμματο όνομα του 

θεού Γιαχβέ966. Σε κάθε περίπτωση το νόμισμα αυτό συνδέεται με  τον Γιαχβέ, 

είτε πρόκειται για το τετραγράματο όνομά του, είτε για την περιοχή λατρείας 

του, την Ιουδαία. Μόνο που στην πρώτη περίπτωση ίσως το νόμισμα θα πρέπει 

να συσχετιστεί και με άλλες περιοχές λατρείας του Γιαχβέ, όπως η Σαμάρεια967.  

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εξήγηση θέλει στο νόμισμα αυτό τον Γιαχβέ να 

απεικονίζεται ως κύριος του ουρανού, ως ο Βάαλσαμήμ.   

Εκτός βέβαια της ανθρωπόμορφης εικονογραφίας απαραίτητη θεωρείται 

και η μελέτη της συμβολικής εικονογραφίας των βασιλείων του Ισραήλ και του 

Ιούδα της προαιχμαλωσιακής εποχής. Κυρίως σε σφραγιδόλιθους του βασιλικού 

οίκου ή κρατικών αξιωματούχων συναντάται η προτίμηση όχι τόσο στον 

ανθρωπομορφισμό του θείου, όσο στα σύμβολα. Στους σφραγιδόλιθους 

εμφανίζονται σύμβολα αιγυπτιακής προέλευσης, αρκετά κοινά στο χώρο της 

Αρχαίας Ανατολής968, όπως είναι ο φτερωτός ηλιακός δίσκος, ο φτερωτός 

σκαραβαίος, ο φτερωτός ή άπτερος ουραιός κ.α. Χαρακτηριστικές είναι οι 

σφραγίδες με ονόματα αξιωματούχων των βασιλέων του Ιούδα Οχοζία και Άχαζ, 

από τα μέσα του 8ου π.Χ. αιώνα. Ένα πολύ πρώιμο παράδειγμα είναι η σφραγίδα 

που ανήκει στον αξιωματούχου Σεβανγιάχου, δούλο (αξιωματούχο) του (βασιλιά) 

Οζιγιά (εικ. 279)969 που εμφανίζει δυο φτερωτούς ηλιακούς δίσκους. Επίσης 

ενδιαφέρουσα είναι και η σφραγίδα κάποιου Ουσνά, δούλου (αξιωματούχου) του 

(βασιλιά) Άχαζ (εικ. 280)970. Ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι φτερωτοί ουραιοί, 

οι όφεις σε ενεπίγραφες σφραγίδες με γιαχβικά ονόματα, ενώ εντυπωσιάζει η 

παντελής έλλειψη εικονογραφίας σε μια σφραγίδα που ανήκει στον ίδιο τον 

966 Βλ. M. SHENKAR: “The Coin of the God of the winged Wheel”, στο Boreas- Münsterische 
Beiträge zu Archäologie 30/31 (2007-2008), σελ. 13-23. 
967 M. SHENKAR: “The Coin of the God… ό. π. σελ. 21-23. 
968 Για τα είδη της εικονογραφίας και την κατηγοριοποίηση των προαιχμαλωσιακών 
σφραγίδων του Ιούδα βλ. B. SASS: “The pre-exilic Hebrew seals: Iconism vs. Aniconism”,”, 
B. Sass & Chr. Uelinger: Studies in the Iconography of Northwest Semitic Inscribed Seals (OBO 
125), Fribourg/Göttingen 1993, σελ. 194-256. 
969 Η επιγραφή αρχίζει με την πρόθεση ל: Leshebanjahu ebed Uzija βλ. O. KEEL & C. 
UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 299 εικ. 263b, και O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. 
σελ. 284 εικ. 268. 
970 βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 313 εικ. 273, και O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems… ό. π. σελ. 284 εικ. 269. 
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βασιλιά Άχαζ (εικ. 281)971. Σημαντικές είναι και ενεπίγραφες, επώνυμες 

σφραγίδες με σύμβολα  μη θρησκευτικού χαρακτήρα με ένα πλοίο, ένα μουσικό 

όργανο ή αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως είναι το πρωτοαιολικό κιονόκρανο (εικ. 

282. 283)972.  

 Ιδιαίτερη θέση στην έρευνα έχει ένα πλήθος ενεπίγραφων, ανεικόνιστων 

σφραγίδων από τον 7ο π.Χ. αιώνα που θα μπορούσε να συσχετιστεί με το 

δευτερονομιστικό κίνημα, τον προφήτη Ιερεμία και την μεταρρύθμιση του 

βασιλιά Ιωσία973. Σε αυτές τις σφραγίδες απουσιάζει εντελώς ο συμβολισμός και 

κυριαρχούν μόνο τα γράμματα του αλφαβήτου που σχηματίζουν μόνο το όνομα 

του κατόχου (εικ. 284)974. Ξεχωριστό ενδιαφέρον εμφανίζει η σφραγίδα στο 

δακτυλίδι του Χανάν, υιού του Χιλκιγιάχου, του ιερέα (εικ. 285), ο οποίος δεν 

αποκλείεται να ήταν γιος του αρχιερέα Χελκία, ο οποίος αναφέρεται στο 

περιστατικό της εύρεσης του αρχαίου βιβλίου στον ναό του Σολομώντα που η 

έρευνα κατανοεί ως τον αρχικό πυρήνα του Δευτερονομίου (2 Βασ. 22,4 & 8)975. Ο 

μεγάλος αριθμός τέτοιων ανεικόνιστων, ενεπίγραφων, επώνυμων σφραγίδων 

από την ύστερη προαιχμαλωσιακή εποχή θα μπορούσε να ισχύσει ως ένδειξη 

που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει μια τάση προς το ανεικόνιστο ή ακόμα, όπως 

υποστηρίζει ο Chr. UELINGER , και ως ένδειξη της βαρύτητας που είχε το όνομα 

του κατόχου, ίσως εξαιτίας της δευτερονομιστικής θεολογίας του ονόματος976.      

971 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 285 εικ. 271. 
972 B. SASS: „The Pre-Exilic Hebrew Seals: Iconism vs. Aniconism“ , στο B. Sass & C. Uelinger: 
Studies in the Iconography of Northwest Semitic Inscribed Seals (ΟΒΟ 125,) Friburg-Göttingen 
1993, σελ. 194-256 ιδ. σελ. 247-248 Πιν. Ι. εικ.2 &  13. 
973 C. UELINGER: “Northwest semitic inscribed Seals, Iconography and syropalaestinian 
Religions of Iron Age II: Some Afterthoughts and Conclusions”, B. Sass & Chr. Uelinger: 
Studies in the Iconography of Northwest Semitic Inscribed Seals (OBO 125), Fribourg/Göttingen 
1993, σελ. 257-288, ιδ. σελ. 278-288, και O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 548-
552. 
974 C. UELINGER: “Northwest semitic inscribed Seals, Iconography... ό. π. σελ. 287 εικ. 24. 
975 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 551-552 εικ. 404. 
976 Βλ. B. SASS: „The Pre-Exilic Hebrew Seals: Iconism vs. Aniconism“ , στο B. Sass & C. 
Uelinger: Studies in the Iconography of Northwest Semitic Inscribed Seals (ΟΒΟ 125,) Friburg-
Göttingen 1993, σελ. 194-256, & C. UELINGER: “Northwest semitic inscribed Seals, 
Iconography... ό. π. σελ. 278-288. Ο Μ. Dick (”Prophetic Parodies of Making the Cult Image”, 
στο του ιδίου: Born in Heave Made in Earth, The Making of the Cult Image in Ancient Near East, 
Winona Lake -Indiana 1999, σελ. 12) αναφέρεται στο λήμμα «Siegel» του G. Sauer (S. 
SAUER: «Siegel» στο BHWB Βd. III. (1966), στ. 1789) και συγκεκριμένα στις σφραγίδες του 
7ου αιώνα π.Χ. που προτιμούν επιγραφές αντί για εικόνες. Ο ισχυρισμός ότι τέτοια 
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ΙΙ.1.6.δ.  Η αδυναμία της έρευνας να αναγνωρίσει τον Γιαχβέ (not yet)    

Οι συγγραφείς του θεμελιώδους έργου για την εικονογραφία της αρχαίας 

Παλαιστίνης Göttinnen, Götter und Gottessymbole, O. KEEL και Chr. UELINGER 

εξέφρασαν την πεποίθηση ότι στα βασίλεια του Ισραήλ και του Ιούδα δεν θα 

υπήρχε συγκεκριμένη εικονογραφία για τον Γιαχβέ977. Αυτό όμως δεν θα ήταν 

εμπόδιο να αναγνωρίζεται από τους κατοίκους των δυο κρατών ο θεός τους σε 

παραστάσεις άλλων θεών του πλούσιου σε εικόνες, μορφές και σύμβολα 

περιβάλλοντός τους. Αν υπήρχαν είδωλα που αναγνωρίζονταν ως ο Γιαχβέ, ίσως 

δεν θα διέφεραν σε τίποτα από τα αγαλματίδια του Βάαλ ή του θεού Eλ, όπως 

διατυπώνει η S. SHROER978. Στο πρόβλημα της έρευνας για την εξήγηση των 

ανθρωπόμορφων αγαλματιδίων σε διάφορες περιοχές, όπως για παράδειγμα 

στην Μεγιδδώ ο G. DAVIES979 υποστηρίζει ότι ο πληθυσμός της Μεγιδδώ ήταν 

και παρέμεινε τους αιώνες που χρονολογούνται τα παραπάνω ευρήματα, 

δηλαδή τα πρώτα χρόνια της βασιλείας, χαναναϊκός. H εξήγηση αυτή θα 

μπορούσε να προβληθεί ακόμα και στην Ιερουσαλήμ που φαίνεται να 

αφομοιώνεται το γηγενές χαναναϊκό με το εβραϊκό στοιχείο. 

Ο  Chr. UEHLINGER αν και είναι της άποψης ότι η έρευνα δεν είναι σε 

θέση να αναγνωρίσει παραστάσεις του Γιαχβέ ανάμεσα στα ευρήματα, ασκεί 

κριτική στο κοινό με τον O. KEEL έργο τους980 και πιστεύει ότι το μειονέκτημα 

του βιβλίου τους βρίσκεται στη μονομέρεια των εικονογραφικών πηγών που 

μελετήθηκαν. Περιορίστηκαν δηλαδή στον τομέα των φυλακτηρίων-σφραγίδων 

από το Ισραήλ/Παλαιστίνη. Για τον  C. UEHLINGER χρειάζεται μια καινούργια 

έρευνα που θα λαμβάνει οπωσδήποτε υπόψη της και τα άλλα αντικείμενα που 

ευρήματα προϋποθέτουν την απαγόρευση των ειδώλων του Δεκαλόγου είναι για τον Μ. 
Dick  παρακινδυνευμένος. Σύμφωνα με τον ίδιο για την ορθή κατανόηση του φαινομένου 
επιβάλλεται περαιτέρω έρευνα στα ζητήματα των προσώπων που κατείχαν τα 
αντικείμενα (prosopology), αλλά και της χρήσης των σφραγίδων.  
977 O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 472. 
978 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 162 
979 Βλ. R. HENDEL: “ Aniconism and Anthropomorphism… ό. π. σελ. 217. 
980 C. UELINGER: „Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for 
Yahweh’s Cult Images”, στο , Karel Van Der Toorn (ed.), The Image and the Book, Iconic Cults, 
Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 97-
155. 
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είναι φορείς θρησκευτικών αντιλήψεων, όπως είναι τα αγαλματίδια, οι βάσεις 

των πήλινων ή μεταλλικών θυμιατηρίων, οι κιβωτιόσχημοι ναΐσκοι κτλ981. Στην 

δική του μελέτη αναγνωρίζει ότι η έρευνα δεν είναι ακόμα (not yet)982 σε θέση να 

αναγνωρίσει παραστάσεις του Γιαχβέ, αλλά θεωρεί ότι σύντομα θα γίνει κάτι 

τέτοιο983. Μάλιστα δείχνει ότι είναι σε θέση να αναγνωρίσει μια πιθανή 

τρισδιάστατη απόδοση του Γιαχβέ σε ένα εύρημα από την Ιουδαία984. Λόγος 

γίνεται για μια ασυνήθιστη τερακότα που εμφανίστηκε το 1990 στο εμπόριο 

αρχαιοτήτων της Ιερουσαλήμ985. Σύμφωνα με την περιγραφή του εκδότη του 

ευρήματος J. JEREMIAS986, η  μορφή που βρίσκεται στο κέντρο μπορεί να 

αναγνωριστεί ως ένας  γενειοφόρος άνδρας που κάθεται ανάμεσα σε ζώα που 

θα μπορούσαν να είναι λέοντες ή σφίγγες. Στα δεξιά του εμφανίζεται μια ακόμη 

μορφή, μάλλον θηλυκή. Η όλη σύνθεση  μπορεί να κατανοηθεί ως θρόνος ή 

981 C. UELINGER: „Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for 
Yahweh’s...ό.π. σελ. 101-102. Το κενό αυτό έχει τα τελευταία χρόνια καλύψει ο O. KEEL με 
τους μαθητές του (της εκδόσεως ηγείται η S. SCHROER) στην σχολή του Φριβούργου 
εκδίδοντας την πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη εργασία πάνω στην εικονογραφία της 
αρχαίας Παλαιστίνης/Ισραήλ , το έργο IPIAO. Έως τώρα έχουν εκδοθεί τρεις τόμοι (S. 
SCHROER & O. KEEL: Die lkonographie Palästinas/lsraels und der Alte Orient, Eine 
Religionsgeschichte in Bildern, Band I, Vom ausgehenden Mesolithikum bis zur Friihbronzezeit. 
Fribourg: Academic Press 2005, S. SCHROER: Die lkonographie Palästinas/lsraels und der Alte 
Orient, Eine Religionsgeschichte in Bildern, Band 2 Mittelbronzezeit. Fribourg : Academic Press. 
2008, S. SCHROER: Die lkonographie Palästinas/lsraels und der Alte Orient, Eine 
Religionsgeschichte in Bildern, Band 3 Spätbronzezeit. Fribourg : Academic Press 2011). Ενώ 
αναμένονται εντός του 2015 δυο ακόμη τόμοι για την εποχή του Σιδήρου.  
982  Η διατύπωση του Chr. UELINGER ότι οι ερευνητές δεν είναι ακόμα σε θέση να 
ταυτοποιήσουν απεικονίσεις του Γιαχβέ (we are not yet in position to positively identify 
representations of the god Yahweh) δέχτηκε έντονη κριτική για ιδεολογική προκατάληψη, 
αφού το πρόβλημα ενός βασισμένου σε αρχαιολογικά δεδομένα επιχειρήματος 
μετατίθεται απλά στο μέλλον. βλ. T. METTINGER:„ JHWH-Statue oder Anikonismus im 
ersten Tempel? : Gespräch mit meinen Gegnern „ στο ZAW 117. (2005),  σελ. 494-495. 
983 C. UELINGER: „Anthropomorphic Cult Statuary...ό.π. σελ. 99. 
984 C. UELINGER: „Anthropomorphic Cult Statuary...ό.π. σελ. 149-152 εικ. 61. Πρβλ. Και την 
παρουσίαση του ευρήματος στην 5η έκδοση του O. KEEL & C. UELINGER: Göttinnen, 
Götter und Göttersymbole…ό.π. σελ. 488-489 και σελ. 501 εικ. 395.  
985 Η τερακότα παρουσιάζει ίχνη χρώματος και έχει 16 εκ. ύψος, 14 εκ. πλάτος και 7 εκ. 
βάθος. Το εύρημα μπορεί να χρονολογηθεί στον 8ο ή τον 7ο π.Χ. αι.  βλ. C. UELINGER: 
„Anthropomorphic Cult Statuary...ό.π. σελ. 150 σημ. 245. 
986 Ο J. Jeremias αγόρασε το εύρημα για το προϊστορικό μουσείο του Μονάχου βλ. J. 
JEREMIAS: „Thron oder Wagen? Eine außergewöhnliche Terrakotte aus der späten Eisenzeit 
in Juda“ στο W. Zwickel (Hg:) Biblische Welten - Festschrift für M. Metzger, (OBO 123), 
Fribourg-Göttingen 1993, σελ. 40-59. 
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άρμα. Ο εκδότης  ταυτίζει την μορφή με την θεότητα Baal-Hammon987 και την 

θεά πάρεδρό του. Ο Chr. UEHLINGER βασισμένος στις επιγραφές για τον Γιαχβέ 

και την Ασερά του θεωρεί ότι μπορεί το σύμπλεγμα να ερμηνευτεί  ως ο 

ένθρονος Γιαχβέ με την πάρεδρο θεά, την Ασερά. Η ερμηνεία όμως αυτή δεν 

έτυχε υποστήριξης. Για παράδειγμα ο N. NA’AMAN988  και ο T. METTINGER989 

δεν θεωρούν κανένα από τα αντικείμενα της λίστας του C. UEHLINGER ότι έχει 

σαφή προέλευση από κάποιο ιερό, ώστε να μπορεί να συσχετιστεί με περιβάλλον 

λατρείας. Πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν οι ελάχιστες ενδείξεις, ώστε να 

μπορεί να συσχετιστεί ο θρόνος-άρμα με τον ναό της Ιερουσαλήμ, όπως 

σημειώνει ο H. NIEHR990, ο οποίος επίσης δεν αναγνωρίζει στην τερακότα  το 

Γιαχβέ και την πάρεδρο του Ασερά. 

Το ερώτημα όμως που πρέπει να τεθεί δεν είναι τόσο το πρόβλημα της 

ανθρωπόμορφης απεικόνισης του Γιαχβέ σε ένα εύρημα ή ένα προσωπικό 

αντικείμενο, όπως μιας σφραγίδα, αλλά οι λόγοι που δημιουργούν την ευκολία ο 

Γιαχβέ να αποδοθεί τον 9ο και τον 8ο π.Χ. αι. σαν ήλιος και τον 7ο και 6ο π.Χ. αι. 

σαν τον θεό της σελήνης, όπως προφανώς δείχνει η σφραγίδα του Ελισαμά. 

Βέβαια είναι προφανές ότι ο ένθρονος θεός ταιριάζει με τα στοιχεία και τα 

σύμβολα της ιεροσολημιτικής θεολογίας, απουσιάζει όμως ένας χερουβικός 

θρόνος. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν φαίνεται απίθανη η υπόθεση ότι στην 

λατρευτική πραγματικότητα του προαιχμαλωσιακού Ιούδα απουσιάζει μια 

σταθερή, παραδεδομένη εικονογραφία του ερχόμενου θεού από το Σινά, του 

Γιαχβέ991 και ίσως για το λόγο αυτό εναλλάσσονται με ευκολία τα συμβολικά και 

987 J. JEREMIAS: „Thron oder Wagen? Eine außergewöhnliche Terrakotte... ό.π. σελ. 54-57. 
988 N. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image – Notes on the Assumed 
Anthropomorphic Cult Statues in the Temples of YHWH in the Pre-Exilic Period”, στο Ugarit 
Forschungen 31 (1999), Münster 2000, σελ. 393-394. 
989 T. METTINGER: “A Conversation with My Critics: Cultic Image or Aniconism ... ό. π. σελ. 
279. 
990 H. NIEHR: „Götterbilder und Bilderverbot“, στο M.Oeming & K. Schmid: Der eine Gott und 
die Götter, Polytheismus und Monotheismus im antiken Israel,( ATANT 82) Zürich 2003, σελ. 234. 
991Ο O. KEEL και η μαθήτριά του S. SCHROER θεωρούν ότι η γιαχβική λατρεία στην 
προέλευσή της μπορεί να συσχετισθεί με τα έθιμα των νομάδων της βορειοδυτικής 
αραβικής χερσονήσου και προφανώς δεν θα είχε καθόλου εικονογραφική παράδοση. 
Στην εξάπλωση της λατρείας αυτής στο χώρο της Παλαιστίνης και στα πλαίσια του 
διαλόγου των εθίμων και των παραδόσεων της λατρείας, οποιαδήποτε προσπάθεια να 
αποδοθεί εικονογραφικά ο θεός της ερήμου θα κατέληγε σε μορφές που θα ήταν 
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εικονογραφικά μοτίβα. Ίσως το ίδιο συμβαίνει και στις βόρειες φυλές και 

προφανώς για τον λόγο αυτό υιοθετείται η πιθανότατα αρχικά ξένη με τον 

Γιαχβέ εικονογραφία του ταύρου992.   

 Βέβαια η έρευνα για το εικονογραφικό ζήτημα, όπως πολύ σωστά τονίζει 

η A. BERLEJUNG993, κυρίως για τη λατρεία του Γιαχβέ κατά την προδυναστική 

εποχή  δεν μπορεί να προχωρήσει, εξαιτίας της αδυναμίας των μεθόδων της 

έρευνας. Στην Παλαιστίνη η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στην επιφάνεια 

αντικείμενα με ανθρωπόμορφη, ζωόμορφη (ταύρος) και συμβολική 

εικονογραφία που συνήθως ταιριάζει σε κάποια από τις τοπικές, χαναναϊκές 

θεότητες. Με σχετική σιγουριά θα πρέπει να προστεθεί και η χρήση λίθινων, 

λατρευτικών στηλών, των ματσεβώθ, έθιμο που μαρτυρείται στην λατρεία του 

Γιαχβέ γραμματειακά και  επιβεβαιώνει ο ναός της Αράδ αρχαιολογικά. Η χρήση 

στην λατρεία ιερών, λίθινων στηλών είναι ένα πολύ διαδεδομένο φαινόμενο, όχι 

μόνο στους λαούς της αραβικής χερσονήσου, από τα βόρεια της οποίας 

τοποθετεί η Π.Δ. την προέλευση του Γιαχβέ, αλλά και στην τοπική χαναναϊκή, 

την χετιτική, την συριακή και την σύγχρονη των βιβλικών χρόνων φοινικική 

λατρευτική παράδοση.  Σε κάθε περίπτωση η εικονογραφική έρευνα αδυνατεί να 

επιβεβαιώσει με τις μεθόδους της την ανεικόνιστη λατρεία του Γιαχβέ, ήδη από 

το Σινά, την Εδώμ και το Σεήρ. Οι προτεινόμενες λύσεις παραμένουν στα 

πλαίσια της υπόθεσης. Ίσως, ως ένας βασικός παράγοντας θα μπορούσε 

συμβάλει η βιβλική πληροφόρηση ότι ο Γιαχβέ κατέλαβε τον θρόνο της 

πολιούχου θεότητας της Ιερουσαλήμ, ως πόλεως Δαβίδ, όταν ο βασιλιάς οδήγησε 

στην πόλη ένα κιβώτιο με δυο λίθινες πλάκες, η προέλευση των οποίων 

τοποθετείται στο όρος της θεοφάνειας, το Σινά ή Χωρήβ, τις στέπες της Εδώμ και 

το Σεήρ. 

 

αδύνατο να διαφέρουν από τις παραστάσεις του θεού Ελ και φυσικά του Βάαλ. Επομένως 
τα είδωλα γίνονται κίνδυνος ταύτισης του Γιαχβέ με τους θεούς των λαών, αφού μια  
θεότητα που στερείται εικονογραφίας, οικειοποιείται τις μορφές τους. Βλ. O. KEEL: Jahwe-
Visionen und Siegelkunst... ό.π. σελ. 43-44, & S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 162. 
992A. BERLEJUNG: «Die Anfänge und Ursprünge der Jahweverehrung: Der ikonographische 
Befund… ό. π. σελ. 152-153. 
993 A. BERLEJUNG: «Die Anfänge und Ursprünge der Jahweverehrung: Der ikonographische 
Befund», στο Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung BThZ 30/1. ( 2013),, σελ.  164. 
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ΙΙ.2. ΟΙ ΒΙΒΛΙΚΟΙ ΕΒΡΑΪΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ 

 Σύμφωνα με το C. DOHMEN τα βιβλικά κείμενα, στα οποία γίνεται λόγος 

για είδωλα μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε κατηγορίες994. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνει διηγήσεις, στις οποίες ένα είδωλο βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως η ιστορία της κατασκευής του χρυσού 

μόσχου ή εκείνη του χάλκινου όφεως. Στην δεύτερη ομάδα ανήκουν κείμενα από 

το δευτερονομιστικό ιστορικό έργο και το έργο του Χρονικογράφου και κάνουν 

λόγο για μεταρρυθμίσεις στην λατρεία της προαιχμαλωσιακής εποχής και 

προσδιορίζουν ενέργειες των βασιλέων του κράτους του Ισραήλ, αλλά και του 

Ιούδα. Την τρίτη κατηγορία αποτελούν τα κείμενα της κριτικής και της 

πολεμικής των προφητών κατά των ειδώλων. Στην τέταρτη ομάδα 

συγκεντρώνονται τα κείμενα της  πολεμικής των προφητών κατά των ειδώλων 

των ξένων λαών. Και τέλος το σύνολο των κειμένων  που ρητά απαγορεύουν τα 

είδωλα στην λατρεία (Bilderverbot). Πρόκειται για την ρητή καταγραφή εντολών 

που απαγορεύουν την κατασκευή και την χρήση λατρευτικών ειδώλων και 

ανήκουν κυρίως στους λεγόμενους βιβλικούς Δεκαλόγους και άλλα συναφή 

κείμενα (Εξ. 20,4. 23. 34,17. Λευ. 19,4. 26,1. Δευτ. 4. 5,8. 27,15.). Η χρήση 

λατρευτικών ειδώλων είναι μια συνήθεια που χαρακτηρίζεται από τον Ιουδαϊσμό 

ως Avoda zara, ως "ξένη λατρεία"995, ενώ στην Κ.Δ. και την εκκλησιαστική 

Γραμματεία ως λατρεία των ειδώλων, ως "ειδωλολατρία". Η εικόνα που 

παρουσιάζουν τα παραπάνω κείμενα. εξαιτίας της μακραίωνης πορείας των 

βιβλικών ιδεών από το στόμα των προφητών έως την καταγραφή, την 

επεξεργασία και την ενσωμάτωσή τους στον κανόνα της Π.Δ. δεν είναι ενιαία. 

Στα βιβλικά κείμενα εμφανίζεται μια πληθώρα λέξεων, όρων και 

χαρακτηρισμών για τα είδωλα που καθιστά απαραίτητη πριν την ερμηνευτική 

994 C. DOHMEN: Das Bilderverbot - Seine Entstehung und seine Entwicklung im Alten Testament, 
Frankfurt am Main  21987, σελ. 38. Πρβλ.  M. DICK: ”Prophetic Parodies of Making the Cult 
Image”, στο του ιδίου: Born in Heave Made in Earth, The Making of the Cult Image in Ancient 
Near East, Winona Lake -Indiana 1999, σελ. 1-2. 
995 Στην Μισσνά και το Ταλμούδ εμφανίζεται ολόκληρη πραγματεία με το όνομα αυτό. 
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προσέγγιση των παραπάνω κειμένων μια σύντομη παρουσίαση των 

σημαντικότερων όρων που αναφέρονται στα λατρευτικά είδωλα996.   

  

 פסל

 Το ουσιαστικό פסל εμφανίζεται στην Π.Δ.  54 φορές, 31 παραδείγματα 

στον ενικό αριθμό και 23 στον πληθυντικό ως 997פסלים. Προέρχεται από το ρήμα 

 που σημαίνει «λαξεύω», «σμιλεύω», «γλύφω», δηλαδή σκαλίζω με αιχμηρό  פסל

εργαλείο998. Ως ρήμα στην Κάλ διάθεση χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η 

κατασκευή των (δεύτερων) λίθινων πλακών από τον Μωυσή (Εξ. 34,1). Στο 

βιβλικό κείμενο το ουσιαστικό χρησιμοποιείται  σε α)  κείμενα που σχετίζονται 

με την απαγόρευση των ειδώλων, β) κείμενα που θίγουν την αντιπαράθεση της 

βιβλικής θρησκείας  με ξένες λατρείες και γ)  αποσπάσματα της πολεμικής κατά 

των ειδώλων. Απά τα παραπάνω φαίνεται ότι η λέξη έχει πάντα θρησκευτική 

σημασία999.  Τα ρήματα που συνοδεύουν τον όρο δηλώνουν την κατασκευή, 

συχνά την λατρεία, αλλά και την καταστροφή των αντικειμένων αυτών (Εξ 20,4 / 

Δευτ 5,8. Λευ 26,1. Δευτ 4,16) και πάντοτε μέσα σε θρησκευτικά πλαίσια1000. Η 

ακριβής μετάφραση  θα ήταν «είδωλο», «άγαλμα θεού» ή «λατρευτικό είδωλο» 

μιας και πρόκειται για έναν θρησκευτικό και όχι καλλιτεχνικό όρο, όπως τονίζει 

η A. BERLEJUNG1001. Σύμφωνα  όμως με την ετυμολογία της γραμματικής ρίζας 

που δηλώνει την κατασκευή ενός αντικειμένου ο όρος θα πρέπει να αποδοθεί 

996  Μια πρώτη ερευνητική προσπάθεια της ορολογίας της Π.Δ. για τα είδωλα έγινε στα 
1931 από τον O. EISSFELT:  „Gott und die Götzen im A. T.“, βλ. στην αναδημοσίευση των 
έργων του στα  Kleine Schriften I., Tübingen 1962, σελ. 266-273.  
997  Σε 6 ακόμη σημεία εμφανίζεται το ρήμα (1 Βασ. 5,32.  Εξ. 34,1.4. Δευτ. 10,1.3. Αβ. 2,18) 
πρβλ. S.SCHROER: S.SCHROER: In Israel gab es Bilder, (OBO 74) Freiburg-Göttingen 1987, 
σελ. 304. 
998 Για την ετυμολογία και τις αναλογίες στις άλλες σημιτικές γλώσσες βλ. C. DOHMEN: 
Das Bilderverbot - Seine Entstehung und seine Entwicklung im Alten Testament, Frankfurt am 
Main  21987, σελ. 41-46 και του ιδίου „פסל“ ThWAT  τομ. VI. στ. 688-697. 
999C. DOHMEN:  „פסל“ ThWAT  τομ. VI. στ. 694. Βλ. του ιδίου: Das Bilderverbot - Seine 
Entstehung und seine Entwicklung im Alten Testament, Frankfurt  am Main  21987, σελ. 46-47 & 
A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder, (OBO 162) Freiburg-Göttingen 1998, σελ. 306-307. 
1000  Ακόμα και τα ρήματα που δηλώνουν  την ετοιμασία ή την τοποθέτηση (קום ,שים) 
εμφανίζονται σε συμφραζόμενα που δηλώνουν  τη λατρευτική χρήση ενός פסל (Λευ. 26,1. 
Δευτ. 27,15. Κριτ. 18,30. 2 Βασ. 21,7. 2 Χρον. 33,7). Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. 
σελ. 47 σημ. 64. 
1001 C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 46 πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder 
...ό.π. σελ. 306. 
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στα ελληνικά ως «πλαστικό έργο» ή «τρισδιάστατο γλυπτό» χωρίς να 

διευκρινίζεται το υλικό του1002. Αυτή όμως η ουδέτερη σημασία απουσιάζει 

εντελώς από την Π.Δ.1003, οι αναφορές της οποίας έχουν πολεμικό τόνο1004. Η 

πολεμική κατά των ειδώλων φαίνεται περισσότερο με την χρήση του 

πληθυντικού1005, επειδή ο πληθυντικός פסלים συναντάται σχεδόν μόνο με ρήματα 

καταστροφής1006. Οι Ο΄ μεταφράζουν τον όρο στις περισσότερες περιπτώσεις  ως 

«γλυπτός» ή «γλυπτόν» και φαίνεται ότι στηρίζονται στην ετυμολογία της λέξης. 

Σε πέντε περιπτώσεις αποδίδεται ως «εἴδωλον», προφανώς όχι τυχαία και μόνο 

σε  δυο σημεία  ως «εἴκών»1007. Και στις δυο εκδοχές του Δεκαλόγου της ελληνικής 

μετάφρασης (Εξ. 20,4 & Δευτ. 5, 8) χρησιμοποιείται ο όρος  «εἴδωλον».  

 

 תמונה

 Το ουσιαστικό תמונה παρουσιάζει δυσκολίες σε κάποια ετυμολογική 

εξήγηση, αν και έχει μια σχέση με το ουσιαστικό מין «γένος», «είδος»1007F

1008. 

Εμφανίζεται στην Π.Δ. 6 φορές σε κείμενα που σχετίζονται με την απαγόρευση 

των ειδώλων (Εξ. 20,4 & Δευτ. 5,8. Δευτ. 4,12.15 .23.25.) καθώς και σε 3 ακόμη 

κείμενα που κάνουν λόγο για την αποκάλυψη και την παρουσία του θεού 

1002 Η S. SCHROER (In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 306-307) κάνει λόγο για λίθινο ή ξύλινο 
έργο, ορισμό που η A. BERLEJUNG (Die Theologie der Bilder ...ό.π. σελ. 306 σημ.1446) θεωρεί 
προβληματικό. 
1003 Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 48-49. 
1004 Βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ.  305. 
1005 Εξαίρεση είναι το Κριτ. 3,19.26. επειδή ο όρος פסילים  «γλυπτά» χρησιμοποιείται σαφώς 
ως τοπωνύμιο. Από την έρευνα προτάθηκε μάλιστα ότι πρόκειται για τους 12 λίθους που 
στήθηκαν από τις φυλές με την θαυμαστή διάβαση του Ιορδάνη σύμφωνα με το Ιησ. 4,20-
24. Για τις πιθανές λύσης του προβλήματος του τόπου, αλλά και τους λόγους που 
χρησιμοποιείται ένα τέτοιο όνομα. βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 307-310. 
1006 Για τον F-L. HOSSFELD (Der Dekalog…ό.π. σελ. 273) ο πληθυντικός αυτός χαρακτηρίζει 
τα είδωλα των ξένων λαών, επειδή συνδέεται μόνο με ρήματα που δηλώνουν 
καταστροφή και ποτέ την κατασκευή τους. Πρόκειται για τα είδωλα των ξένων λαών και 
επομένως των ξένων θεών (Fremdgötterbilder) που πρέπει οπωσδήποτε να καταστραφούν. 
Πρβλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό. π. σελ. 305 σημ. 6. 
1007 Βλ. C. DOHMEN:  „פסל“, στο  ThWAT  τομ. VI., στ. 694. 
1008 Η ρίζα αυτή είναι όμοια με το ουγκαριτικό mn «μορφή, είδος» βλ. C. DOHMEN: Das 
Bilderverbot...ό.π. σελ. 217, E. WASCHKE: „תמונה“, στο ThWAT τομ. VIII. στ. 677, & A. 
BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder (OBO 162), Freiburg-Göttingen 1998, σελ. 312. 
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(Αριθμ. 12,8. Ψ 17,15. Ιωβ 4,16)1009. Τα λεξικά αποδίδουν τον όρο με δυο 

διαφορετικές σημασίες, αφενός ως «μορφή», «παρουσιαστικό» ή «όψη» και 

αφετέρου ως «ομοίωμα». Στην πρόσφατη έρευνα θεωρείται η διάκριση αυτή 

ανεπιτυχής και προτιμάται μόνο η σημασία «όψη», «εξωτερική μορφή», η οποία 

ταιριάζει σε όλα τα κείμενα1010. Ο όρος αποδίδεται από τους Ο΄ ως «ὁμοίωμα» και 

στα έξι σημεία που σχετίζονται με την άρνηση των ειδώλων και το ανεικόνιστο 

του θεού. Η απόδοση της  είναι ταυτόσημη με τη μετάφραση των όρων דמות και 

 ,οι οποίοι εκφράζουν πράγματι το ομοίωμα κάποιου όντος ή αντικειμένου ,תבנית

αλλά με τον χαρακτήρα του αντιγράφου, της εικόνας που αναπαριστά το 

πρωτότυπο1010F

1011. Με την έννοια του αντιγράφου, της απεικόνισης των ιδεών του 

κόσμου γίνεται κατανοητός ο όρος από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και 

τους πατέρες της εκκλησίας. Έτσι γίνεται μια διάκριση στην εκκλησιαστική 

γραμματεία και τους βυζαντινούς λεξικογράφους μεταξύ ειδώλου και 

ομοιώματος. Το ομοίωμα έχει τη σημασία της αναπαράστασης των υπαρκτών 

όντων, ως μίμηση και το είδωλο θεωρείται ως ένα κατασκεύασμα μιας εντελώς 

φανταστικής μορφής χωρίς αντικειμενική υπόσταση στον κόσμο των όντων. Ως 

είδωλα χαρακτηρίζονται οι απεικονίσεις φανταστικών και μυθολογικών 

πλασμάτων, όπως για παράδειγμα οι σφίγγες και οι κένταυροι. Αντίθετα, 

χαρακτηρίζονται ως ομοιώματα τα αγάλματα που αποδίδουν τις μορφές των 

όντων της πραγματικότητας1011F

1012.    

 Στο βιβλίο των Αριθμών απευθύνεται ο ίδιος ο Γιαχβέ στον Μωυσή 

λέγοντας ότι ο προφήτης αυτός είδε την תמונה του Γιαχβέ (Αριθμ. 12,8).  Η ιδέα 

αυτή έρχεται σε αντίθεση με την παλαιά παράδοση, σύμφωνα με την οποία 

1009 Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 216-223, S. SCHROER: In Israel gab es Bilder, 
(OBO 74), Freiburg-Göttingen 1987, σελ. 335-336, & E. WASCHKE: „תמונה“, στο ThWAT τομ. 
VIII.  στ. 677-680. 
1010 Στην διάκριση των σημασιών συνέβαλλε και η μετάφραση των Ο΄ που αποδίδει τη 
λέξη ως «ὁμοίωμα», το οποίο ανταποκρίνεται στους όρους  דמות και תבנית. Στους δυο 
αυτούς όρους αντίθετα με τον όρο תמונה, ενυπάρχει η σχέση μεταξύ πρωτοτύπου και 
ενός αντιγράφου του. βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 220, S.SCHROER: In 
Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 335-336, &  E. WASCHKE: „תמונה“ ThWAT VIII.  στ. 678. 
1011 Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 220, &E. WASCHKE: „תמונה“, στο ThWAT 
τομ. VIII.  στ. 678. 
1012 Βλ. ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ: Ομιλία στην Έξοδο 222, ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ Ερωτήσεις στην Πεντάτευχο 
127,6, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ: Χρονογραφία 65,12. 
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εκείνος που θα δει τον Γιαχβέ θα βρει τον θάνατο1013. Αυτή η παράδοση, όπως 

φαίνεται καταργείται με στόχο να τονιστεί προφανώς ο ιδιαίτερος ρόλος του 

Μωυσή1014. Η φράση ανήκει στην διήγηση της σύγκρουσης του Ααρών και της 

Μαριάμ με τον αδελφό τους (Αριθμ. 12,1-16). Ο Μωυσής χαρακτηρίζεται 

προφήτης, αλλά διαφέρει από τους άλλους προφήτες, επειδή δεν δέχτηκε 

αποκαλύψεις μέσω οραμάτων, όπως εκείνοι, αλλά του επιτράπηκε να δει την 

"μορφή του Γιαχβέ". Για το λόγο αυτό ο Μωυσής αναγνωρίζεται ως κάτι 

παραπάνω από τους προφήτες αυτούς1015. Όπως παρατηρεί ο C. DOHMEN αυτό  

το εγκώμιο που θέλει τον Μωυσή θεατή της "μορφής του θεού" ξεχνά την πίστη 

ότι η θέα του θεού επιφέρει τον θάνατο, η οποία τουλάχιστον στο Εξ. 34,10 

λέγεται ακριβώς για το ίδιο πρόσωπο, τον Μωυσή1016. Στον Μωυσή όμως 

επιτράπηκε να δει όχι την "μορφή του Γιαχβέ", αλλά την "δόξα του Γιαχβέ", όπως 

σημειώνεται στο Εξ. 33, ένα από τα σημαντικότερα θεολογικά κείμενα για το 

ζήτημα της μορφής και της αποκάλυψης του θεού στην Π.Δ. Την σημασία του 

κειμένου συνειδητοποίησαν οι Ο΄ και μετέφρασαν τον όρο όχι ως  μορφή ή 

ομοίωμα, αλλά ως «δόξα». Ως «δόξα» μεταφράζεται ο όρος και στον Ψαλ. 17,15 

(Ο΄16,15).  Το Ιώβ  4,16 είναι το μόνο κείμενο, στο οποίο αποδίδουν  Ο΄ τον όρο 

 .«με την ακριβή σημασία του ως «μορφή תמונה

 

 מסכה

 Ο όρος מסכה συναντάται στην Π.Δ. σε 28 σημεία και 25 από αυτά ανήκουν 

στην ορολογία των ειδώλων1017. Ο όρος δημιουργείται από το ρήμα נסך που έχει 

και τη σημασία «χέω», «χωνεύω» (λιώνω μέταλλο σε καμίνι)1017F

1018.  Στην Π.Δ. 

1013 Βλ. Εξ. 3,6. 19,21. 33,20. 
1014 Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 221, & E. WASCHKE: „תמונה“, στο ThWAT 
τομ. VIII.  στ. 679 
1015 Χαρακτηριστική είναι η ιδέα του Δευτ. 34,10, ότι δεν εμφανίστηκε προφήτης στον 
Ισραήλ σαν το Μωυσή, ο οποίος μίλησε με το Γιαχβέ πρόσωπο με πρόσωπο. Για την 
σημασία της φράσης βλ. T. NÖTZER: Das Angesicht Gottes schauen nach biblischer und 
babzlonischer Auffassung, Darmstadt 1969. 
1016 C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 221. 
1017 Εκτός μένουν  οι αναφορές στα Ησ. 25,7. 25,20 και 2 Χρον. 28,2. Βλ. C. DOHMEN: Das 
Bilderverbot...ό.π. σελ. 50-51, του ιδίου: „מסכה“ στο ThWAT τομ. IV. στ. 1009-1015, πρβλ S. 
SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό. π. σελ. 311.  
1018 Την ερμηνεία «σφυρηλατώ» δίνει ο C. DOHMEN (Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 49-50 & του 
ιδίου: „מסכה“ στο ThWAT τομ. IV. σελ. 1011) H προσπάθεια του  να συσχετίσει  το ρήμα נסך 
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χρησιμοποιείται για τα αγάλματα των θεών από χυτό μέταλλο και ίσως και 

εκείνα με επένδυση από πολύτιμο μέταλλο. Ο όρος στην αρχική του σημασία 

προσδιορίζει κάποιο έργο ως προϊόν  χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και δεν 

χαρακτηρίζει από μόνος του ένα αντικείμενο λατρείας1019. Για τον λόγο αυτό 

συναντάται κυρίως σε συνδυασμούς με άλλους όρους, με τους οποίους 

διευκρινίζεται ότι πρόκειται για λατρευτικά αντικείμενα, τρισδιάστατα ειδώλια 

από μέταλλο ή  διακοσμημένα με αυτό.  

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω είναι ο "χρυσούς μόσχος", 

τον οποίο η Π.Δ. ονομάζει  עגל מסכה «μόσχον χωνευτόν» (Εξ. 32).  Στην Π.Δ. 

συναντάται ο όρος μόνος του μόνο σε τρεις περιπτώσεις (Δευτ. 9,12 Β΄ Βασ. 17,16 

Ωσ. 13,2), στις οποίες γίνεται σαφής αναφορά στην λατρεία του χρυσού 

μόσχου1020. Ο όρος δεν εμφανίζεται παρά μόνο σε θρησκευτική συνάφεια και 

προσδιορίζει την χρυσοχοϊκή εργασία της κατασκευής, ίσως και τον εξωτερικό 

στολισμό των λατρευτικών ειδώλων των θεών1021. Για τον C. DOHMEN η λέξη 

προσδιορίζει όχι το ίδιο το άγαλμα-είδωλο ως μεταλλική κατασκευή, αλλά τα 

σημεία εκείνα του ειδώλου που είναι αποτέλεσμα της εργασίας ενός χρυσοχόου, 

όπως η επένδυση των αγαλμάτων με φύλλα χρυσού η απλά ο εξωτερικός  

διάκοσμος1022. Όμως τα κείμενα κάνουν λόγο για χυτά αγάλματα  από μέταλλο 

με συγκεκριμένη μορφή (π.χ. Εξ. 32,4.24 1 Βασ. 12,28. 2 Βασ. 17,16. Ωσ. 13,2)1023.  

Συχνά εμφανίζεται ο όρος σε συνδυασμό με τον όρο γλυπτό ως פסל ומסכה. Στην 

(δυο σημασίες, την βασική «χέω», «σπένδω» και την ειδικότερη «χέω μέταλλο», «λιώνω»)   
με τη σημιτική ρίζα NSK : ουγκαριτ.  nsk, φοιν./καρχηδ.  nsk & nskh  (συγγενής με το 
ακκαδικό ρήμα „nasāku“=  χτυπώ μια επιφάνεια για να την κάνω επίπεδη) έχει σαν 
αποτέλεσμα την ερμηνεία «σφυρηλατώ». Με την ετυμολόγηση αυτή οδηγείται στο 
συμπέρασμα ότι ο όρος מסכה προσδιορίζει την μεταλλική επένδυση των αγαλμάτων, η 
οποία ήταν συνήθως από πολύτιμο μέταλλο (που απαιτεί σφυρηλάτηση) και όχι το ίδιο 
το είδωλο. Η πρότασή του με βάση τις πληροφορίες για την κατασκευή των λατρευτικών 
ειδώλων της Μεσοποταμίας φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, απουσιάζουν όμως τα 
απαιτούμενα ερείσματα στα βιβλικά κείμενα, επειδή ο όρος χαρακτηρίζει ολοκληρωμένα 
γλυπτά και όχι ένα μόνο τμήμα τους. Βλ. την κριτική της S. SCHROER: In Israel gab es 
Bilder...ό.π. σελ. 310-312. 
1019 C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό. π. σελ. 52-53. 
1020 C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 52. 
1021 C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό. π. σελ. 54. 
1022 C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 53. 
1023 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 312-313. Πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie 
der Bilder...ό.π. σελ. 306-307 ιδιαιτ. σημ. 1455. 
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έρευνα χαρακτηρίζεται η σύνδεση αυτή ως σχήμα «ἑν δια δυοῑν» (Hendiadyoin) και 

προσδιορίζει ένα τρισδιάστατο, λατρευτικό είδωλο από χυτό μέταλλο ή μόνο με 

εξωτερική μεταλλική επένδυση1024. Η μορφή ενός τέτοιου έργου δεν είναι σαφής, 

μπορεί να είναι  κάποιο σύμβολο ή μια ανθρωπόμορφη ή ζωόμορφη 

κατασκευή1025.  Σαφώς από το πεδίο του όρου δεν θα πρέπει να αποκλειστούν  τα 

είδωλα που κατασκευάζονται εξολοκλήρου από μέταλλο, όπως μικρά ειδώλια 

από χρυσό, ασήμι ή χαλκό, όπως δείχνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα1026. Οι  Ο΄ 

επιλέγουν τη μετάφραση «χωνευτός» (17 φορές) και από δυο φορές αποδίδουν 

την λέξη  ως «χώνευμα» και «γλυπτός1027».  

 

 נסך

 Από το ίδιο ρήμα προέρχεται και ο όρος נסך τον οποίο αποδίδουν τα 

λεξικά ως «χοή», «σπονδή»1028. Σε τέσσερα όμως σημεία χρησιμοποιείται με τη 

σημασία της λέξης מסכה (Ησ. 41,29. 48,5. Ιερ. 10,14 και Ιερ. 57,17). Πρόκειται για το 

βιβλίο του προφήτη Ιερεμία και την συλλογή των λόγων του Δευτεροησαΐα που 

αντικαθιστούν με την λέξη αυτή τον όρο 1029מסכה. Η S. SCHROER  θεωρεί πιθανό 

ότι λειτουργεί ο όρος μετωνυμικά με τη σημασία «σφυρηλατημένο θεϊκό 

1024 Ως επιχειρήματα για τη λειτουργία του συνδυασμού αυτού ως ενδιαδιοίν  
προβάλλονται: α) Τα συμφραζόμενα στα κειμενα  Κριτ. 17,3  & 18,14.  Δευτ. 27,5.  Ησ. 48,5, 
τα οποία αναφέρονται σε ενικό αριθμό. Καθώς και  β) ότι ο όρος מסכה δύναται να 
λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός στον όρο פסל (π.χ. Ησα. 30,22. 42,17. Αβ. 2,18)  και 
έτσι να προσδιορίζει το ίδιο αντικείμενο. βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό. π. σελ.  
313.  Το σχήμα δέχεται και η A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό. π. σελ. 307 
1025 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 307. 
1026 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 314. Πρόκειται για αγαλματίδια 
εξολοκλήρου από μέταλλο που κατασκευάζονταν με τη μέθοδο του λιωμένου  (χαμένου) 
κεριού (lost wax method). Στην αρχή κατασκευαζόταν ένα κέρινο άγαλμα, το οποίο 
κάλυπταν με στρώσεις πηλού που στο τέλος ψηνόταν. Στο ψήσιμο το κερί έλιωνε και 
χανόταν, όμως ήταν έτοιμη μια πήλινη μήτρα για να χυθεί σε αυτή το μέταλλο και να 
εμφανιστεί το επιθυμητό άγαλμα. βλ. A. MAZAR: „Bronze Bull Found in Israelite  High 
Place from the Time of the Judges”, στο BAR 9/5 (1983), σελ. 37. 
1027 C. DOHMEN: „מסכה“ στο ThWAT τομ. IV. στ. 1015. 
1028 Για τη σημασία και τη χρήση του ρήματος βλ. C. DOHMEN: „נסך“, στο ThWAT τομ. V., 
στ. 488-493. 
1029 Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 54-55. Πρβλ. του ιδίου: „מסכה“, στο ThWAT 
τομ. IV.,  στ.1011 (Ι.2). 
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είδωλο»1030. Στην πολεμική συνάφεια χαρακτηρίζεται η λατρεία ενός τέτοιου 

ειδώλου ως λατρεία ξένων θεών1031. 

    

 צלם

 Ο όρος צלם προέρχεται από το σημιτικό ρήμα șlm, γνωστό από την 

αραβική ρίζα șalama «κόβω», «χαράσσω» 1031F

1032, το οποίο δεν εμφανίζεται στα 

εβραϊκά. Ο όρος σημαίνει την «εικόνα», το ομοίωμα εκείνο που μοιάζει με το 

αντικείμενο που εκπροσωπεί, δηλαδή το εικονιζόμενο (πρβλ το αρχ. ελ. εἴκω - 

είμαι όμοιος). Όπως εκτέθηκε παραπάνω, ο όρος αυτός έχει κεντρική σημασία 

στην θεολογία των λατρευτικών ειδώλων των θεών της Αρχαίας Ανατολής. Ένα 

ιερό λατρευτικό είδωλο, ένα șalmu δύναται να κατασκευαστεί μόνο όταν η 

θεότητα το επιτρέψει και αποκαλυφθεί η μορφή  της (šikinšu), όπως εξηγεί η 

πινακίδα του Šamaš από το Sippar. Με το όρο αυτό (șalmu) χαρακτηρίζεται στην 

αρχαία Μεσοποταμία κυρίως ένα τρισδιάστατο άγαλμα, το οποίο βρίσκεται σε 

άρρηκτη μαγική-θρησκευτική σχέση με τον θεό που αναπαριστά.     

 Το κείμενο 1 Σαμ. 6 (στ. 5 & 11) ισχύει ως το αρχαιότερο βιβλικό κείμενο 

που χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο.  Ως  צלמי אכבריכם «μῦς χρυσοῦς ὁμοίωμα τῶν 

μυῶν ὑμῶν» χαρακτηρίζονται τα χρυσά αγαλματίδια των Φιλισταίων που 

αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά τρωκτικά που μαστίζουν την γη τους1032F

1033. Τα 

ομοιώματα αυτά φαίνεται ότι έχουν αποτροπαϊκή λειτουργία και πίσω από την 

εντύπωση του κειμένου ότι τα χρυσά αυτά αγαλματίδια δίνονται ως αφιερώματα 

για τον Γιαχβέ1033F

1034 κρύβεται η μαγική αντίληψη ότι με την συμβολική 

απομάκρυνση του ομοιώματος μιας πραγματικότητας που συμβολίζεται με 

1030 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 313-314. 
1031 Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 54-55. Πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie 
der Bilder...ό.π. σελ. 306. 
1032 F. STENDEBACH: „צלם“, στο ThWAT τομ. VI. στ. 1048, S. SCHROER: In Israel gab es 
Bilder...ό.π. σελ. 325, & A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 308 
1033 Για την σημασία των τρωκτικών στην διήγηση και τα παράλληλα από τον αρχαίο 
κόσμο βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 115-117 & 322, & A. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 308-309. 
1034 Τα ομοιώματα αυτά χαρακτηρίζονται στο βιβλικό κείμενο ως «אשם», δηλ. ως 
εξιλαστήριες προσφορές στον θεό της κιβωτού (1 Σαμ. 6,3). Τα αφιερώματα αυτά έχουν 
συγκεκριμένη μορφή που μαρτυρεί και την αποτροπαϊκή λειτουργία τους. βλ. F. 
STENDEBACH: „צלם“, στο ThWAT τομ.VI. στ. 1050. 
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αυτό, απομακρύνεται και η ανεπιθύμητη πραγματικότητα που είναι 

συνδεδεμένη μαζί του. Αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι  εκείνος  που μπορεί  να 

εξουσιάζει το ομοίωμα δύναται  να ασκεί εξουσία και σε αυτό που το ομοίωμα 

αντιπροσωπεύει1035. Επομένως, περιγράφεται μια λειτουργία των εικόνων / 

ομοιωμάτων στα πλαίσια της θρησκείας ενός ξένου λαού, των  Φιλισταίων. Δεν 

λείπει όμως μια ανάλογη διήγηση που περιγράφει της θρησκευτικές αντιλήψεις  

της ισραηλιτικής θρησκείας. Πρόκειται για την κατασκευή ενός χάλκινου όφεως 

(Αριθμ. 21,8) επίσης για αποτροπαϊκούς λόγους, για  την προστασία από τους 

όφεις τις ερήμου.   

 Ο όρος για να έχει την σημασία εικόνα, άγαλμα θεού ή  λατρευτικό 

είδωλο είναι απαραίτητο να συνδεθεί με κάποιον άλλο προσδιορισμό, ρήμα, 

όνομα ή επίθετο, με το οποίο εκφράζεται η λατρευτική του σημασία, όπως για 

παράδειγμα צלמי מסכתם («τὰ εἴδωλα τὰ χωνευτὰ αὐτῶν»)1036, צלםי תעבתם («εἰκόνας 

τῶν βδελυγμά των αὐτῶν»)1036F

1037 ή μέσα από τα συμφαζόμενα όπως  στα κείμενα 2 

Σαμ. 11,8 και 2 Χρον. 23,171037F

1038. Συνήθως, ο όρος χαρακτηρίζει είδωλα των θεών 

των ξένων λαών. Από την χρήση του όρου στο 1 Σαμ. 6,5, αλλά και από την 

αντίστοιχη ιδέα της ισραηλιτικής θρησκείας στην διήγηση για την κατασκευή 

του χάλκινου όφεως (Αριθμ. 21) φαίνεται ότι στους βιβλικούς συγγραφείς είναι 

γνωστή η σημασία του όρου στην θεολογία των ιερών ειδώλων των θεών των 

λαών της Μεσοποταμίας1038F

1039.  

 Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η σημασία του όρου צלם  στον Ιερατικό 

Κώδικα.  Ο όρος δεν προσδιορίζει πλέον εικόνες, αγάλματα ή τα  ιερά είδωλα 

των θεών, αλλά γίνεται θεμελιώδης θεολογικός όρος στην βιβλική 

ανθρωπολογία. Σύμφωνα με το βιβλίο της Γενέσεως ο θεός αναλαμβάνει την 

πρωτοβουλία της δημιουργίας του ανθρώπου με τα εξής: «ποιήσωμεν ἄνθρωπον 

κατ΄ εἰκόνα  ἡμετέραν (בצלמנו) καὶ καθ΄ ὁμοίωσιν (כדמותנו)» 1039F

1040.  Η ιδέα της 

αντιπροσωπευτικής  λειτουργίας των λατρευτικών εικόνων / ειδώλων των θεών 

1035 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 115-117. 
1036 Αριθμ. 33,52 
1037 Ιεζ. 7,20. 
1038 C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 47 σημ. 62 
1039 A . BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 310. 
1040 Γεν. 1,26.27. 5,1.3. 9,6 
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μεταλλάσσεται στην παράσταση ότι ο άνθρωπος, ως θείο δημιούργημα 

λειτουργεί ως εικόνα του θεού επί γης1041, αν και η ελληνική μετάφραση αφήνει 

το ζήτημα της εικόνας του θεού ανοικτό. Πράγματι, οι Ο΄ μεταφράζουν κατά 

κανόνα με την λέξη «εἱκών», αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι υφίσταται κάποια 

λατρευτική εικόνα του θεού, σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. 

Πουθενά όμως δεν γίνεται σαφές ποιό είναι αυτό το צלם.  Από τους Ο΄ δεν λείπει 

και η χρήση  των όρων «εἴδωλον», «ὁμοίωμα» και «τύπος». 

 

 דמות

 Η λέξη εμφανίζεται 25 φορές στην Π.Δ. και  παράγεται από το ρήμα  דמה  

«ομοιάζω», «είμαι όμοιος» και πρόκειται προφανώς για αραμαϊκό δάνειο1042. Ως 

όρος αντιστοιχεί στο ακκκαδικό tamšīlu που σημαίνει "απεικόνιση", "ομοίωμα", 

"απόδοση"1043. Ο όρος φαίνεται ότι τονίζει περισσότερο την πιστότητα της 

απόδοσης ενός πρωτοτύπου και χαρακτηρίζει το αντίγραφο ενός υπαρκτού και 

ορατού όντος ή πράγματος, επομένως μπορεί κάποιος να κατασκευάσει  דמות 

από όλα, όσα είναι ορατά1043F

1044. Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αν 

και εμφανίζεται στην Π.Δ. ιδιαίτερα σε περιγραφες υπερουράνιων φαινομένων, 

όπως στο όραμα του άρματος των τεσσάρων ζώων στον προφήτη Ιεζεκιἠλ1044F

1045, 

1041 Βλ. Αναλυτικά S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 327-331. Πρβλ. F. 
STENDEBACH: „צלם“, στο ThWAT τομ. VI., στ. 1051-1055. Πρβλ. A. BERLEJUNG: 
Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 310. Για το ζήτημα αυτό βλ. B. JANOWSKY: "Die lebendige 
Statue Gottes. Zur Anthropologie der priesterlichen Urgeschichte", στο M. Witte: Gott und 
Mensch im Dialog. FS O. Kaiser (BZAW 345/1-2), Berlin / New York 2004, σελ. 183-214 . 
1042 Βλ. Η. PREUSS: „דמות“, στο ThWAT τομ. II., στ. 274-277, S. SCHROER: In Israel gab es 
Bilder...ό.π. σελ. 326. πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 310-311. 
Σύμφωνα με την ετυμολογία της θα μπορούσε στα ελληνικά να αποδοθεί και ως «εἰκών» 
(εἶκω - μοιάζω).  
1043 Ο όρος tamšīlu εμφανίζεται μαζί με τον όρο manzāzu στο μεσοποταμιακό έπος της 
δημιουργίας Enūma Eliš (5,1) και συγκεκριμένα  στην  δημιουργία των ουρανίων 
σωμάτων από τον θεό Μαρδούκ. «Αυτός δημιούργησε τους τόπους (manzāzu) για τους 
μεγάλους θεούς, τα άστρα, το ομοίωμά τους (tamšīlu), έστησε ως αστερισμούς». Οι 
αστερισμοί, είτε έχουν θεϊκή φύση, είτε είναι ομοιώματα των μεγάλων θεών. βλ. F. 
HARTENSTEIN,: „Die unvergleiche «Gestalt» JHWHs...ό.π. σελ. 68 σημ. 71, & A. 
BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 71-72 &  310.  
1044 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 311. 
1045 Ιεζ. 1,5. 10. 16. 22. 26. 28.  8,2.  Δαν. 10,16 
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ποτέ δεν χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ένα λατρευτικό είδωλο1046. Τα 

υπερουράνια αυτά φαινόμενα περιγράφονται στα προφητικά οράματα και η 

ορολογία είναι πιθανόν σκοπίμως συγκεχυμένη. Οι Ο΄αποδίδουν τον όρο ως  

«ὁμοίωμα» (14 φορές), «ὁμοίωσις»(5 φορές) και από μια φορά ως «εἰκών» (Γεν. 5,1), 

«ἰδέα» (Γεν 5,3) και «ὅμοιος» (Ησα. 13,4).  

 

 סמל

 Δεν υπάρχει σαφής ετυμολόγηση του όρου סמל ("εικόνα", "ομοίωμα") που 

συναντάται επίσης σε φοινικικές και καρχηδονιακές  επιγραφές1047. Στις 

επιγραφές αυτές η λέξη προσδιορίζει αγάλματα ή ειδώλια που τοποθετούνται ως  

αφιερώματα κοντά στα λατρευτικά αγάλματα των θεών στους ναούς1048. Ο όρος 

δεν προσδιορίζει την λατρευτική εικόνα / είδωλο των θεών στα άδυτα των 

ναών1049. Συναντάται σε 3 σημαντικά κείμενα για τη λατρεία των ειδώλων. 

α) Το πρώτο κείμενο είναι η θεμελίωση της απαγόρευσης των ειδώλων στο 

ανεικόνιστο της λατρείας στο Δευτ. 4,16, πράγμα που μαρτυρεί κάποιο αρνητικό 

νόημα του όρου στην Π.Δ.  

β) Το δεύτερο παράδειγμα αφορά το αινιγματκό סמל הקינה στον χώρο του ναού 

της Ιερουσαλήμ, όπως αναφέρει ο προφήτης Ιεζεκιήλ (8,3-5). 

 γ) Το τελευταίο κείμενο  είναι η διήγηση των Χρονικών για την ειδωλολατρία 

του Μανασσή (2 Χρον. 33,7), όπου ο όρος συνδυάζεται με τον όρο פסל και 

αντικαθιστά τον όρο פסל האשרה  ("γλυπτό της Ασερά") του 2 Βασ. 21,7. Στο 

τελευταίο κείμενο αντικαθίσταται το «γλυπτό της Ασερά» 1049F

1050 με τον 

χαρακτηρισμό «τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτόν͵ εἰκόνα». Δεδομένου ότι πρόκειται 

για ένα είδωλο στην πύλη του ναού, πρόκειται προφανώς για μια παράσταση 

1046 Ακόμα και στο Ησα. 40,18  ο όρος χρησιμοποιείται με την έννοια του αντιγράφου βλ. 
A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 311. 372-373. Για την αντίθετη γνώμη βλ. 
S.PETRY: Die Entgrenzung Jahwes…ό.π. σελ. 143-146. 
1047 H. DONNER & W. PÖLLIG: Kananäische und Aramäische Inschriften (KAI) , Wiesbaden 
1968, επιγρ. 12 (Βύβλος), 40 (Ιδάλιον), 41 (Θαμασσός), 43 (Λάπιθος), 145 (Τυνησία). πρβλ. 
S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 26 σημ. 22. 
1048 Τα αφιερώματα αυτά απεικονίζουν κατά πάσα πιθανότητα τους πιστούς σε στάση 
προσευχής. βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 26-27. 
1049 C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 308, πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der 
Bilder...ό.π. σελ. 306. 
1050  Η Ο΄αποδίδουν τον όρο ως «τὸ γλυπτὸν τοῦ ἄλσους» βλ. Δ΄Βασ. 21,7. 
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που συνηθιζόταν στις πύλες των ναών. Η S. SCHROER προτείνει την σύγκριση  

με ένα ανάγλυφο της πόλης  Χορσαμπάτ, από την εποχή του Σαργών Β΄, στο 

οποίο παρουσιάζεται η κατάληψη της πόλης Mușașir στη χώρα των 

Ουραρταίων1051. Στο ανάγλυφο αυτό εικονίζεται ο ναός της πόλης και σε μια 

πλευρά της εισόδου του ένα τρισδιάστατο γλυπτό μιας αγελάδας με το 

μοσχαράκι της.  Αν συσχετιστεί  μια όμοια παράσταση, στην οποία μια αγελάδα 

φροντίζει το μικρό της κατά το θηλασμό από τα ευρήματα της Kuntillet Adšrud, 

τότε θα μπορούσε να στηριχθεί η υπόθεση ότι  αυτή που αποκαλείται στο 

βιβλικό κείμενο ως Ασερά δύναται να απεικονίζεται ως αγελάδα με το μικρό της 

(εικ. 451. 453. 454.)1052. Άρα και ο προφήτης  Ιεζεκιήλ δεν είναι απίθανο να 

αναφέρεται σε μια τέτοια εικόνα που χαρακτηρίζεται αργότερα ως פסל הסמל.  

 

 עצבים

 Πρόκειται για τον πληθυντικό τoυ ονόματος της ρίζας עצב «σχηματίζω-

διαπλάθω-διαμορφώνω-κατασκευάζω», η οποία έχει μια δεύτερη σημασία  «θίγω-

πληγώνω-θλίβω-στενοχωρώ»1053. Σύμφωνα με  το νόημα του ρήματος ο όρος 

προσδιορίζει  μια πλαστική κατασκευή, ένα τρισδιάστατο γλυπτό και ως 

συνώνυμο των όρων פסל και מסכה χρησιμοποιείται στο βιβλικό κείμενο1054.  Ο 

πληθυντικός עצבים εμφανίζεται σε 17 σημεία στην Π.Δ. και χαρακτηρίζει όχι 

μόνο τα είδωλα των ξένων λαών 1054F

1055, αλλά και εκείνα που έχουν ο Ισραήλ και 

Ιούδας1055F

1056. Τα περισσότερα παραδείγματα ανήκουν στην περιοχή της προφητικής 

πολεμικής των ειδώλων με ρήματα που δηλώνουν την κατασκευή, την λατρεία, 

1051  S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 29-30. 
1052 Πρόκειται για ένα πολύ αγαπητό μοτίβο στη φοινικική και συριακή τέχνη του 9ου και 
8ου π.Χ. αι. Ένα παρόμοιο ανάγλυφο από ελεφαντόδοντο βρέθηκε στην Σαμάρεια. Βλ. S. 
SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ.  29-33. Εικ. 1. 2. 3. Πρβλ. O. KEEL & C. 
UEHLINGER: Göttinnen, Götter und Gottessymbole, (QD) Freiburg 52001, σελ. 237-244. Εικ. 220. 
221. 
1053 Βλ. C. MEYERS: „עצב“, στο ThWAT τομ. VI., στ.298-301. Και  A. GRAUPNER: „עצב“, στο 
ThWAT τομ. VI., στ. 301-305. 
1054  Πρβλ.  S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 315 
1055  Στα κείμενα αναφέρονται τα είδωλα των ξένων λαών (Ψαλ. 135,15 «עצבי הגוים»), των 
Χαναναίων (Ψαλ. 106,38 «  των Φιλισταίων (1 Σαμ. 31,9. 2 Σαμ. 5,21), των ,(«עצבי כנען
Βαβυλωνίων (Ησ. 46,1. Ιερ. 50,2). Πρβλ  S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 316. 
1056  Τα עצבים τοποθετούνται επίσης στον Ισραήλ και στον Ιούδα (Ησα. 48,5. 2 Χρον. 24,18), 
στη Σαμάρεια (Μιχ. 1,7), στην Ιερουσαλήμ (Ησ. 10,10), στον οίκο του Δαβίδ (Ζαχ. 13,2). 
Πρβλ  S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 316. 
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την μεταφορά και την καταστροφή τους1057. Όπως φαίνεται από τα 2 Χρον. 24,18. 

Ψαλ. 139,24 και Ζαχ. 13,2 ως עצבים χαρακτηρίζονται τρισδιάστατες παραστάσεις 

διαφόρων μορφών και μεγέθους. Το πιο ενδιαφέρον παράδειγμα εμφανίζεται 

στη διήγηση της μάχης του Δαβίδ κατά των Φιλισταίων, οι οποίοι υπέστησαν 

τέτοια ήττα, ώστε κατά την υποχώρησή τους άφησαν τα עצבים στο πεδίο της 

μάχης (2 Σαμ. 5,21). Οι άνδρες του Δαβίδ τα πήραν ίσως ως λάφυρα. Προφανώς 

πρόκειται για το ανάλογον της κιβωτού, επειδή προφανώς τα ιερά είδωλα 

λειτουργούσαν ως παλλάδια και συνόδευαν τον στρατό στην μάχη1058. Οι 

Ο΄μεταφράζουν «καὶ καταλιμπάνουσιν ἐκεῖ τοὺς θεοὺς αὐτῶν͵ καὶ ἐλάβοσαν 

αὐτοὺς Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ΄ αὐτοῦ». Η παράλληλη διήγηση του 

Χρονικογράφου (1 Χρον. 14,12) βρίσκεται πιο κοντά στην απόδοση των Ο’ και 

αναφέρει ότι οι Φιλισταίοι άφησαν εκεί τους θεούς τους «אלהיהם» και ότι ο Δαβίδ 

διέταξε να τους ρίξουν στην φωτιά. Όπως φαίνεται ο όρος עצבים γίνεται 

κατανοητός σε μια μεταγενέστερη εποχή ως οι ίδιοι οι θεοί. Αυτό μπορεί να 

γίνεται βέβαια καταχρηστικά, αλλά μπορεί να οφείλεται και στην αντίληψη ότι 

δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, παρά μόνο τα είδωλά τους, άρα θεός και αντικείμενο 

ταυτίζονται. Σημαντική επίσης είναι και η αντίθεση ανάμεσα στην 

αντιμετώπιση των ειδώλων των Φιλισταίων στις δυο διαφορετικές διηγήσεις του 

ιδίου περιστατικού. Στην πρώτη διήγηση τα είδωλα γίνονται λάφυρα, στη 

δεύτερη ρίχνονται στη φωτιά, όπως ακριβώς επιβάλλει το Δευτ. 7,251059. Οι Ο΄ 

μεταφράζουν τον όρο ως «εἴδωλον-α» και σε τρείς περιπρώσεις ως «γλυπτός»1060. 

 

 אל/אלהים

 Στην Π.Δ. μπορεί να γίνει λόγος  για το είδωλο μιας θεότητας απλά με 

μια αναφορά στο όνομα της θεότητας αυτής καθώς και με τις λέξεις אל ,אלוה, τα 

είδωλα περισσοτέρων θεοτήτων  με τον πληθυντικό 1060 אלהיםF

1061. Η  A. BERLEJUNG  

σημειώνει ότι μόνο από τα συμφραζόμενα μπορεί να γίνει κατανοητό αν ο όρος 

1057 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 308. 
1058 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 318 σημ. 64.  
1059  S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 318. 
1060 A. GRAUPNER: „עצב“, στο  ThWAT τομ. VI. στ. 305. 
1061 H. RINGGERN: „אלהים“, στο ThWAT τομ. I., στ. 301-302, πρβλ.  S. SCHROER: In Israel gab 
es Bilder...ό.π. σελ. 342-344 και A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 311. 
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αναφέρεται στο είδωλο ή στην θεότητα και ότι το γλωσσικό αυτό φαινόμενο 

δείχνει ότι δεν υπήρχε σαφής διάκριση ανάμεσα στην θεότητα και το είδωλό 

της1062. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε κείμενα  της αρχαίας Ανατολής, αλλά 

και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, στα οποία δεν διακρίνονται οι θεοί από 

τα λατρευτικά τους είδωλα. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία κυρίως στα 

κείμενα της πολεμικής των προφητών κατά των ειδώλων είναι η πλήρης ταύτιση 

της θεότητας με το είδωλό της σε τέτοιο σημείο, ώστε ως θεός να χαρακτηρίζεται 

το άψυχο υλικό των ειδώλων. Η εικόνα ενός θεού  ίσχυε μόνο ως ένα υλικό 

αντικείμενο ή απλά ως ομοίωμα ενός όντος από τον κόσμο1063. Η ιδέα αυτή 

δείχνει ότι ο χαρακτηρισμός των ειδώλων ως θεών ή των θεών ως ειδώλων δεν 

οφείλεται σε μια ασάφεια στην διάκριση θεού και ειδώλου, όπως στην αρχαία 

ελληνική γραμματεία. Στα βιβλικά κείμενα η ταύτιση ειδώλου και θεού 

οφείλεται στην πιο θεμελιώδη ιδέα του προφητικού κηρύγματος, τον 

Μονοθεϊσμό. Η άρνηση της πραγματικής υπόστασης των άλλων θεών φαίνεται 

ότι είναι και ο βαθύτερος λόγος της ταύτισής τους με τα είδωλα που δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από ύλη. Μια χρονολόγηση των κειμένων φαίνεται πολύ 

δύσκολη, αν και ορόσημο στο κήρυγμα αυτό είναι το έργο του Δευτεροησαΐα. 

Αυτό βέβαια που αμφισβητεί η προφητική κριτική δεν είναι τόσο η ύπαρξη των 

ξένων θεών, αλλά η δράση τους, η δύναμή τους και η ικανότητά τους να 

επεμβαίνουν στην φύση και την ιστορία1064. Ο Δευτεροησαΐας τονίζει ότι οι άλλοι 

θεοί είναι δεμένοι με τα είδωλά τους και είναι αδύναμοι να τα σώσουν. Είναι 

αδύναμοι μέσα από την απουσία τους μπροστά στον παντοδύναμο Γιαχβέ. 

  

 תבנית

 Προέρχεται από τη ρίζα בנה "χτίζω", "κατασκευάζω", και έχει την σημασία 

«κατασκεύασμα», «απεικόνιση», «μοντέλο», «πρότυπο» «παράδειγμα»1065.  Με τον 

όρο תבנית προσδιορίζεται η εξωτερική μορφή, με την οποία μπορούν να 

1062 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 311. 
1063 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 311. 
1064 A. GRAUPNER: „עצב“, στο ThWAT τομ. VI. στ. 304-305, πρβλ. SCHMIDT: Altestamentliche 
Glaube... ό. π. σελ. 283. 
1065 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ.  336 & A. BERLEJUNG: Die Theologie der 
Bilder...ό.π. σελ. 312 
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κατασκευαστούν αντίγραφα ενός πρωτοτύπου. Στην Π.Δ. χρησιμοποιείται για 

να δηλώσει το ομοίωμα (μοντέλο/μακέτα) του θυσιαστηρίου της Δαμασκού, το 

οποίο έστειλε ο βασιλιάς Άχαζ στην Ιερουσαλήμ, ώστε να χτιστεί ένα αντίγραφό 

του στον ναό του Σολομώντα (2 Βασ. 16,10). Στην διήγηση των γεγονότων στο 

Σινά ο θεός δίνει σαφείς οδηγίες στον Μωυσή για το παράδειγμα (תבנית) όχι μόνο 

της σκηνής του μαρτυρίου, αλλά και όλων των σκευών της λατρείας (Εξ. 25,9). 

Μια παραίνεση του Γιαχβέ στον Μωυσή για να κατασκευαστούν τα σκεύη αυτά 

σύμφωνα με τα παραδείγματα (Ο΄ «κατά τον τύπον») που αποκαλύφθηκαν σε 

αυτόν στο όρος (Εξ. 25,40) φανερώνει το πόσο σημαντικό είναι να ακολουθηθεί 

πιστά η תבנית των αντικειμένων της ιερής λατρείας. 

  Η σημασία της παραπάνω παραίνεσης, αλλά και ο ρόλος του όρου στην 

παραίνεση αυτή κατανοούνται καλύτερα με τη βοήθεια των θεολογικών 

κειμένων από τη Μεσοποταμία. Σύμφωνα με τη βαβυλωνιακή θεολογία η 

κατασκευή του λατρευτικού ειδώλου ενός θεού προϋποθέτει την αποκάλυψη της 

μορφής του ίδιου του θεού1066. Αυτό ισχύει και για άλλα αντικείμενα λατρείας 

καθώς και για τον ίδιο τον ναό της θεότητας1067. Η ίδια ακριβώς σημασία 

συναντάται στην αναδιήγηση της  ιστορίας για την ανάθεση της κατασκευής του 

ναού από τον Δαβίδ στον Σολομώντα (1 Χρον. 28,11.12.18.19). Ο όρος 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει το πρότυπο του ναού και των κτιρίων του όλου 

συγκροτήματος, των λειτουργικών σκευών, των θυσιαστηρίων, ακόμα και του 

"άρματος των Χερουβίμ"1068. Όλα τα παραπάνω παραδείγματα παραδίδονται με 

θεϊκή αποκάλυψη, όπως και στον Μωυσή. 

1066 Βλ. την πινακίδα του Šamaš από το Sippar A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. 
σελ. 141-149. 
1067  Τα ουράνια πρότυπα των επίγειων ναών είναι μια βαβυλωνιακή παράδοση από την 
οποία επηρεάζεται ο Ιερατικός κώδικας βλ. A. BERLEJUNG: “Der Handwerker als Theologe”, 
VT 46 (1996) σελ. 156-157. πρβλ. της ιδίας: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 312. 
1068 Ως άρμα των χερουβίμ (  δεν φαίνεται να χαρακτηρίζεται κάποια (המרכבה הכרובים
συγκεκριμένη κατασκευή στον πρώτο ναό. Ο Χρονικογράφος συνδυάζει πιθανόν τις δυο 
διαφορετικές παραστάσεις για το άδυτο του ναού, εκείνη της κιβωτού με το χρυσό 
ιλαστήριο επίθημα (Kapporeth) με τα ομοιώματα των δυο χερουβίμ (Εξ. 25,18-20) και την 
παράδοση για τα υπερμεγέθη χερουβίμ του ναού του Σολωμόντα, η οποία ερμηνεύεται 
από τη σύγχρονη έρευνα ως θρόνος που παραμένει κενός. Το άρμα, όπως δείχνουν και 
τα οράματα του Ιεζεκιήλ (10,8-17) φαίνεται να εμφανίζεται ως συνδυασμός των 
παραπάνω παραδόσεων. Ο συγγραφέας ήθελε  να τονίζει ότι η κιβωτός είναι  ο τόπος 
της παρουσίας του θεού. Είναι πολύ πιθανόν ο Χρονικογράφος να ακολουθεί μια 
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 Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στα παραπάνω κείμενα δεν γίνεται πουθενά 

λόγος για την  κατασκευή κάποιου ειδώλου του Γιαχβέ. Ο όρος תבנית 

εμφανίζεται στην προφητική πολεμική κατά των ειδώλων (Ησα. 44,13. Ψαλ. 

106,201069) για να εκφράσει την σκέψη των προφητών ότι οι τεχνίτες με την 

κατασκευή των ειδώλων μιμούνται ορατές πραγματικότητες, όπως για 

παράδειγμα δηλώνει ο Δευτεροησαΐας, ο τεχνίτης όταν κατασκευάζει ένα 

ανθρωπόμορφο άγαλμα θεού, κατασκευάζει απλά και μόνο την תבנית, δηλαδή 

την μορφή ενός ανθρώπου (Ησα. 44,13). Στα πλαίσια της πολεμικής αυτής πήρε ο 

όρος την σημασία "είδωλο" (Ιεζ. 8,10). Στα οράματα του προφήτη Ιεζεκιήλ 

εμφανίζεται ο όρος σε αναλογία με τον όρο תמונה, όταν θέλει ο προφήτης να 

περιγράψει με ασαφή γλώσσα την αποκάλυψη του θεού (Ιεζ. 8,3. 10. 10,8). Μέσα 

στο κλίμα της προφητικής κριτικής εμφανίζεται τουλάχιστον 5 φορές σε ένα 

θεμελιώδες κείμενο για την απαγόρευση των ειδώλων  το Δευτ. 4 (Δευτ. 4,16. 

172.182).  

 

 משכית

  Το ουσιαστικό αυτό παράγεται από τη ρίζα שכה «κοιτάζω, προσέχω, 

δείχνει» και χρησιμοποιείται σε τέσσερα σημεία για να προσδιοριστούν τα 

ανάγλυφα έργα σε σκληρή ύλη1070. Στο Λευ. 26,1 συναντάται ως אבן משכית (Ο΄ 

"λίθον σκοπόν") και σημαίνει την ανάγλυφη λίθινη στήλη. Στο Αριθμ. 33,52 

σημαίνει την μεταλλική κατασκευή σε μια επιφάνεια. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ στην 

πολεμική κατά των ειδώλων αναφέρει ότι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ λατρεύουν 

τα είδωλα ο καθένας στην δική του αίθουσα  ειδώλων  (בחדרי משכית)1070F

1071.  

 

παράδοση επηρεασμένη από τα οράματα του Ιεζεκιήλ για τα χερουβίμ και την 
αποκάλυψη του θεού στον θρόνο που εκείνα ως πολυπρόσωπα φτερωτά πλάσματα 
μεταφέρουν.  
βλ. E. ZENGER: Stuttgarter Altes Testament, Stuttgart 32005, σελ. 716. 
1069  Στον Ψαλ. 106,20 που γίνεται λόγος για τη λατρεία του χρυσού μόσχου από τον 
Ισραήλ, κατηγορείται ο Ισραήλ ότι αντικατέστησε την λατρεία του θεού του με την תבנית  
(παράσταση / ομοίωμα) ενός ταύρου που τρώει  χορτάρι (בתבנית שור אכל עשב). (Ο΄ 105,19-20: 
«καὶ ἐποίησαν μόσχον ἐν Χωρηβ καὶ προσεκύνησαν τῷ γλυπτῷ· καὶ ἠλλάξαντο τὴν δόξαν 
αὐτῶν ἐν ὁμοιώματι μόσχου ἔσθοντος χόρτον»). 
1070 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 337. 
1071 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 338. 
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  עץ ואבן

  Στον πληθυντικό αποδίδουν οι Ο΄ τους όρους עץ ואבן  ως «ξύλα καὶ λίθοι». 

Φαίνεται ότι δηλώνουν τα υλικά, από τα οποία κατασκευάζονται τα είδωλα των 

θεών1072. Πρόκειται για ένα επιχείρημα της  πολεμικής κατά των ειδώλων και 

προϋποθέτει  την ταύτιση των θεοτήτων με τα είδωλα τους1073. Οι δυο όροι 

χαρακτηρίζουν υλικά, τα οποία θα μπορούσαν να ταυτιστούν με συγκεκριμένα 

αντικείμενα λατρείας, όπως η ξύλινη λατρευτική στήλη, η ασερά και η ματσεβά, 

ένας λίθος που δηλώνει τη θεϊκή παρουσία. Στην βιβλιογραφία υποστηρίζεται 

συνήθως χωρίς πειστικότητα ότι η έκφραση δηλώνει την θεά Ασερά και τον θεό 

Βάαλ, το θηλυκό και το αρσενικό θεϊκό στοιχείο1074. Πρόσφατες εργασίες 

υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για συγκεκριμένες θεότητες, ούτε για τα 

παραπάνω αντικείμενα, αλλά γενικά για έναν χαρακτηρισμό που 

αντιπαραβάλει τον Γιαχβέ με όλες τις άλλες θεότητες και την λατρεία τους1075. 

Ξύλο και πέτρα ονομάζεται το υλικό γενικά για την κατασκευή ειδώλων. Τα 

παραδείγματα δείχνουν ότι πρόκειται για δευτερονομιστικά κείμενα από την 

εποχή της αιχμαλωσίας1076. 

 

 מעשה ידים – מעשה ידי אדם

  Πρόκειται για τη γνωστή  φράση που αποδίδουν οι Ο΄ ως «ἔργα χειρῶν 

ἀνθρώπων»1077. Εμφανίζεται κυρίως σε κείμενα του ύστερου Δευτερονομίου και 

1072  Δευτ. 4,28. 28,36.64. 2 Βασ. 19,18. Ησ. 37,19. Ιερ. 2,27. 3,9. Ιεζ. 20,32. Αβ. 2,19. Δαν, 5,4.25. 
1073 M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image”, στο του ιδίου: Born in Heave 
Made in Earth, The Making of the Cult Image in Ancient Near East, Winona Lake -Indiana 1999, 
30-45. 
1074 C. FREVEL: „YHWH und die Göttin bei den Propheten“, στο M.Oeming & K. Schmid: Der 
eine Gott und die Götter, Polytheismus und Monotheismus im antiken Israel, Zürich 2003, σελ. 56-
57. Για την παλαιότερη έρευνα βλ. το λήμμα "Massebe", στο Α. NEGEV: Archäologisches 
Bibellexikon, Stuttgart 1991, σελ. 301. 
1075 C. FREVEL:  Aschera und der Ausschließlichkeitsanspruch YHWHs. Beiträge zu literarischen, 
religionsgeschichtlichen und ikonographischen Aspekten der Ascheradiskussion, (BBB 94) Bonn 1995, 
σελ. 406. Πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 313. 
1076 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 313. Βλ. και C. FREVEL: „YHWH und 
die Göttin bei den Propheten... ό. π. σελ. 56-57. 
1077 Δευτ. 4,28. 27,15. 2 Βασ. 19,18. 2 Βασ. 22,17. Ησ. 2,8. Ησα. 37,19.  Ιερ. 1,16. 10,3 & 9. 25,6. & 
14. 32,30. 44,8. Μιχ. 5,12. Ωσ. 13,2. 14,4. Ψαλ. 115,4. 135,15. 2 Χρον. 32,19. 34,25. Σοφ. Σολ. 
13,10 14,8. Βαρ. 6,50. 
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χαρακτηρίζει τα είδωλα των θεών1078. Φαίνεται ότι προέρχεται από την  

προφητική κριτική  των ειδώλων που αποδέχεται τα λατρευτικά είδωλα των 

θεών μόνο ως ανθρώπινη κατασκευή. Τα λατρευτικά είδωλα των θεών 

εξισώνονται με οποιαδήποτε αντικείμενα που κατασκευάζει ο άνθρωπος.  

Αρχικά φαίνεται ότι στην Π. Δ. αγνοούνται οι τελετές καθαγιασμού των ειδώλων 

και η ιδέα για τη συνεργία θεών και ανθρώπων-τεχνιτών για την κατασκευή 

τους. Όμως ουσιαστικά δεν πρόκειται για άγνοια, αλλά για τη μονοθεϊστική 

πεποίθηση ότι οι άλλοι θεοί είναι παντελώς αδύναμοι να δράσουν στην ιστορία, 

πράγμα που στην συνέχεια καθιστά την ύπαρξή τους αμφισβητήσιμη. Στην 

φύση και την ιστορία δεν επεμβαίνει κανείς άλλος θεός, παρά μόνο ο Γιαχβέ.  

Κατά συνέπεια, τα είδωλα που λέγεται ότι κατασκευάζονται από θεούς και 

ανθρώπους στερούνται της θεϊκής συμμετοχής, όχι επειδή οι θεοί αυτοί είναι 

ανύπαρκτοι, αλλά αδύναμοι να δράσουν. Εκείνος ο οποίος δρα είναι ο Γιαχβέ, 

όμως εκείνος δεν αποκάλυψε την μορφή του (Δευτ. 4), ώστε να επιτρέψει στον 

Ισραήλ να κατασκευάσει το είδωλό του. Πολύ περισσότερο τα είδωλα των άλλων 

θεών δεν είναι αποτέλεσμα θεϊκής επέμβασης, επειδή αυτοί οι επονομαζόμενοι 

θεοί είναι αδύναμοι να επέμβουν. Οπότε αυτό που μένει είναι τα είδωλα ως ύλη, 

ως ανθρώπινη κατασκευή, αλλά και ως ανθρώπινη πρωτοβουλία1079.  

 

יםאליל   

  Ο όρος συναντάται 20 φορές στην Π.Δ. και πάντα στον πληθυντικό 

 Προέρχεται  πιθανόν από τη σημιτική ρίζα «’ll» με τη σημασία .(אלילים)

«αδυνατώ»  και η χρήση του όρου στην πολεμική κατά των ειδώλων εκφράζει την 

αδυναμία και το ανίσχυρο των ειδώλων σε σύγκριση με την απόλυτη δύναμη του 

Γιαχβέ1080. Στην προφητική γραμματεία φαίνεται ότι η λέξη εξαιτίας της 

παρήχησης και της ομοιότητας που παρουσιάζει στον πληθυντικό (אלילים) με τον 

όρο אלהים, επιλέγεται για την παρωδία των  άλλων «θεών» (אלהים) που 

1078  A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 313-314. 
1079 Την ανάλυση των επιχειρημάτων της πολεμικής κατά των ειδώλων M. DICK: 
”Prophetic Parodies of Making the Cult Image... ό. π. σελ. 30-45. 
1080 H. PREUSS: «אליל», στο ThWAT τομ. I., σελ. 308. Πρβλ. E. CURTIS: “The theological basis 
for the prohibition of images..ό.π. σελ. 278, πρβλ.  S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. 
σελ. 350. 
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χαρακτηρίζονται ως έργα ανθρώπινων χεριών (Ησα. 2,8. 20.  31,7. Λευ. 26,1)1081. 

Χαρακτηριστική είναι η αντιπαραβολή του ψαλμωδού ότι  όλοι οι θεοί των εθνών 

( אלילים  είναι (אלהי העמים  (Ο΄ «δαιμόνια») σε αντίθεση με τον Γιαχβέ, ο οποίος 

δημιούργησε τους ουρανούς1082.  Ως γενεσιουργός παράγοντας του όρου και 

πρόδρομος του στην πολεμική κατά των ξένων θεών φαίνεται να λειτούργησε ο 

χαρακτηρισμός לא אלהים (Ωσ. 8,6. Δευτ. 32,21. Ιερ. 5,7). Οι Ο΄ αποδίδουν τον όρο 

 .«ως «χειροποίητα»1083, «βδελύγματα»1084, «είδωλα»1085 και «δαιμόνια אלילים

Ενδιαφέρουσα είναι και η πρόταση, η οποία διακρίνει πίσω από τον όρο το έθιμο 

της προγονολατρίας και τα αγαλματίδια για τη λατρεία των προγόνων1086. 

 

 גלולים

  Ο όρος גלולים εμφανίζεται στην Π.Δ. 48 φορές σε κείμενα της πολεμικής 

κατά των ειδώλων. Οι 39 από αυτές βρίσκονται στο βιβλίο του προφήτου Ιεζεκιήλ 

και οι υπόλοιπες 9 σε κείμενα που φαίνονται να έχουν επηρεαστεί από αυτόν.  

Με τα δεδομένα αυτά δεν φαίνεται  απίθανη η υπόθεση της S. SCHROER ότι 

πρόκειται για έναν όρo που επινόησε ο ίδιος ο  προφήτης Ιεζεκιήλ1087. Στην 

παλαιότερη λεξικογραφία ετυμολογείται η λέξη από το ρήμα גלל «κυλώ»1088, 

ετυμολόγηση που δεν θεωρείται πειστική. Ο όρος γίνεται κατανοητός ως 

πληθυντικός της λέξης גל «περίττωμα» και χρησιμοποιείται  για να απαξιώσει 

τους άλλους θεούς, είτε αναφερόμενο σε αυτούς, είτε στα είδωλά τους1089.  Σε 

πολλά σημεία προσδιορίζονται ως גלולים  τα μικρά  είδωλα των Αιγυπτίων, τα 

οποία μπορούν να αναρτηθούν σε μια αλυσίδα  και να φορεθούν σαν 

1081 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 350. 
1082 Ψαλ. 96,5 (Ο΄ 95,5) πρβλ. E. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of 
images… ό. π. σελ. 278. 
1083 Λευ. 26,1 Ησα. 2,18. 10,11. 19,1. 
1084 Ησ. 2,8. 20. 
1085 Αβ. 2,18 
1086 βλ. B. LANG: „Die Leviten. Ihre Anthropologie und die Folgen für Ahnenkult und 
Bilderverehrung im alten Israel“, στο A. Berlejung, J. Dietrich & J.F. Quack: 
Menschenbilder und Körperkonzepte im Alten Israel, in Ägypten und im Alten Orient, 
Tübingen 2012, σελ. 309-310.  
1087 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 418. 
1088 H. PREUSS: «גילולים», στο ThWAT τομ. II., σελ. 1-5, ιδιαίτ. σελ. 2. 
1089 Βλ. E. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of images in the Old Testament” 
στο Evangelical Theological Society 28.  (1985), σελ. 278. Πρβλ.  S. SCHROER: In Israel gab es 
Bilder...ό.π. σελ. 418-419. 
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φυλακτά1090. Ο μεγάλος αριθμός μικρών αγαλματιδίων αιγυπτιακής προέλευσης 

που μπορούν, είτε να στερεωθούν σε μια βάση, αλλά κυρίως να κρεμαστούν από 

το λαιμό στο στήθος και στην καρδιά (Ιεζ 14,3), δείχνει ότι προφανώς ο προφήτης 

έβλεπε τέτοια αγαλματάκια ως φυλακτά και στρεφόταν εναντίον εκείνων που 

τα φορούσαν1091. Σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να εννοούνται τα μεγάλα 

λατρευτικά αγάλματα των αιγυπτιακών ναών1092. Σύμφωνα  με το Δευτ. 29,16 

είναι κατασκευασμένα από ξύλο, λίθο, χρυσό και ασήμι. Οι Ο΄ μεταφράζουν τον 

πληθυντικό גלולים ως «είδωλα»1093, «ενθυμήματα»1094 και «επιτηδεύματα»1095. 

 

 הבל

  Ο όρος αυτός μπορεί να κατά λέξη να αποδοθεί ως «φύσημα» ή «πνοή»1096. 

Εμφανίζεται πάνω από δέκα φορές στην Π.Δ. για να χαρακτηρίσει τα είδωλα ως 

κάτι το εφήμερο και το μηδαμινό, όπως στο Ιερ. 10,14-15. Εμφανίζεται στο 

Δευτερονόμιο και σε μεταγενέστερα κυρίως προφητικά κείμενα. Οι Ο΄ 

μεταφράζουν τον όρο ως «είδωλα»1097 και «μάταια»1098. 

 

 שקוץ

  Η λέξη αυτή προέρχεται από το ρήμα שקץ «βδελύσσομαι» «απεχθάνομαι» 

που χρησιμοποιείται όπως και το ουσιαστικό  שקץ «βδέλυγμα» για να 

προσδιορίσει το ακάθαρτο στην σφαίρα της λατρείας1098F

1099. Όπως δείχνει η σημασία 

1090 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 419 Πρβλ. C. HERRMANN: Ägyptische 
Amulette aus Palästina/Israel, (OBO 138) Freiburg-Göttingen 1994, σελ. 83-95. 
1091 Μέχρι το 1993 είχαν έρθει στο φως 1328 τέτοια αγαλματίδια-φυλακτά. Από αυτά 708 
ανθρωπόμορφα και 179 ζωόμορφα βλ. τον κατάλογο του C. HERRMANN: Ägyptische 
Amulette aus Palästina/Israel, (OBO 138) Freiburg-Göttingen 1994, για τον αριθμό τους σελ. 
85. Για μια πιο πρόσφατη επικαιροποίηση του καταλόγου βλ. του ιδίου: "Weitere 
ägyptische Amulette aus Palästina/Israel",  στο DPV 123 (2007), σελ. 93-132 
1092 C. HERRMANN: Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel, (OBO 138) Freiburg-Göttingen 
1994, σελ. 83-95. 
1093 Λευ. 26,30. Δευτ. 29,16. 2 Βασ. 17,12. 21,21. 23,24.  Ιεζ. 6,4-6. 10,8  36,25. 
1094 Ιεζ. 16,36. 18,6.15. 20,24. 20,31 
1095 1 Βασ. 15,12.  Ιεζ. 14,6. 20,8 
1096 Στο Ησα. 57,13 εμφανίζεται σε συνωνυμικό παραλληλισμό με τη λέξη רוח «πνεύμα» 
«άνεμος» πρβλ. E. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of images...ό.π. σελ. 
279 σημ. 12. 
1097 Δευτ. 32,21. Ιερ. 14,22. 16,18. 
1098 1 Βασ. 16,13 & 26. Ιερ. 2,5. 8,19. 10,3-15. Ιερ. 51,18 (Ο΄28,18). 
1099 D. FREEDMAN: „שקוץ“, στο ThWAT τομ. VIII., στ. 461-465. 
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του για τη λατρευτική ζωή ο όρος εμφανίζεται σε κείμενα του Ιερατικού Κώδικα 

για να χαρακτηρίσει τα ακάθαρτα προς βρώση ζώα1100. Στο Δευτερονόμιο, στο 

δευτερονομιστικό ιστορικό έργο, τον προφήτη Ιεζεκιήλ και τον Τριτοησαΐα  

χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα είδωλα των θεών1101. Ο όρος δεν αποκαλύπτει 

τίποτα για το υλικό, την κατασκευή ή το μέγεθος των ειδώλων, πληροφορίες που 

μόνο τα συμφραζόμενα μπορούν να αποκαλύψουν1102. Την ταύτιση των ειδώλων 

με την ακαθαρσία επιτυγχάνει η Π.Δ. με τον όρο גלולים , η άλλη πλευρά του 

νομίσματος ως αποφυγή των ακαθάρτων αντικειμένων λατρείας εφαρμόζεται 

με το χαρακτηρισμό שקוצים, ο οποίος καθιστά και το αντικείμενο ταμπού. Δεν 

είναι τυχαίο ότι οι δυο όροι εμφανίζονται συχνά μαζί1102F

1103.  

  Στο βιβλίο του Δανιήλ  (12,11) γίνεται λόγος για«τὸ βδέλυγμα τῆς 

ἐρημώσεως» (שקוץ שמם) στο ναό της Ιερουσαλήμ, στα γεγονότα που συνδέονται 

με την επέμβαση του Αντιόχου Δ΄ του Επιφανούς. Ο όρος שמם παραπέμπει στην 

θεότητα Βααλσαμήμ που αντιστοιχεί σύμφωνα με την interpraetatio graeca στον  

Ουράνιο, Ολύμπιο Δία1104. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κάποιο λατρευτικό 

άγαλμα. Σύμφωνα με τα βιβλία των Μακκαβαίων και τον Ιώσηπο1105 δεν 

πρόκειται για ένα είδωλο στο Άγιο των Αγίων, αλλά για μια προσθήκη στο 

θυσιαστήριο της αυλής του ναού. Για την μορφή αυτής της κατασκευής 

υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες. Στο Δαν. 9,27 γίνεται λόγος για το φτερό των 

πράγμα που παραπέμπει σε φτερωτά σύμβολα του Βάαλσαμήμ ,שקוצים  ή σε 

αετούς1105F

1106. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα νόμισμα από την περσική 

επαρχία του Ιούδα ή την Σαμάρεια που προφανώς εικονίζει την θεότητα αυτή 

(εικ. 278). 

1100  Η σημασία αυτή στα πλαίσια της διάκρισης καθαρού-ακαθάρτου στον χώρο της 
λατρείας δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για την χρήση του όρου  στα λατρευτικά 
είδωλα βλ. E. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of images...ό.π. σελ. 278-
279. 
1101 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 351-352. 
1102 Για παράδειγμα μπορεί να χαρακτηρίζει σημαντικά λατρευτικά είδωλα (1 Βασ. 11,5.7 
& 2 Βασ. 23,13.24.), αγάλματα ή ανάγλυφα ακόμα και στον ναό (Ιερ. 7,30. 32,34.) ή και 
φυλακτά (Ιεζ. 20,7.8.30. 37,23.) βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 352. 
1103 Ιεζ. 20,7. 8. & 37,23. 
1104 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 352. 
1105 Μακ. 1,54-59, ΙΩΣΗΠΟΥ: Ιουδαϊκή Αρχαιολογία 12,253. 
1106 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 353. 
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 תועבה

  Κατά λέξη μπορεί να αποδοθεί ως «απέχθεια» ή «βδέλυγμα»  με φυσική, 

ηθική και λατρευτική σημασία. Σε πολλά κείμενα ο όρος δηλώνει τις ακάθαρτες 

τροφές (Δευτ. 14,3) και τα απεχθή ήθη (Λευ. 18,30)1107 και όπως φαίνεται από την 

χρήση του στην Π.Δ. χρησιμοποιείται για  να χαρακτηρίσει οτιδήποτε βρίσκεται 

εκτός της Διαθήκης του θεού με τον Ισραήλ1108. Με την έννοια αυτή ο όρος 

χρησιμοποιείται στο Δευτερονόμιο, το δευτερονομιστικό ιστορικό έργο, τον 

Ιεζεκιήλ και το Δευτεροησαΐα για να δηλώσει τα είδωλα και την ειδωλολατρία ως 

κάτι εκτός της Διαθήκης 1109. Ο όρος χαρακτηρίζει τα είδωλα αρνητικά και δεν 

αποκαλύπτει τίποτα για  το μέγεθος, το υλικό ή την κατασκευή  τους. 

 

 שקר

  Ο όρος προέρχεται από το ρήμα που σχηματίζουν  τα σύμφωνα της λέξης 

«απατώ», «παραπλανώ». Η λέξη έχει τη σημασία "εξαπάτηση" , "παραπλάνηση", 

"ψέμα"1110. Για τα είδωλα χρησιμοποιείται από τον προφήτη Ιερεμία (10,15. 16,19) 

και τον  Δευτεροησαΐα (44,20)1111.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1107 W. GESENIUS: Hebräisches und Aramäisches Hand-Wörterbuch, Berlin 171962 , σελ. 873,  H. 
PREUSS: «תועבה», στο ThWAT τομ. VIII., σελ. 586-592.  
1108 Ε. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of images...ό.π. σελ. 279 
1109 E. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of images...ό.π. σελ. 279 πρβλ S. 
SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 353. Στην κατηγορία αυτή των σκωπτικών όρων 
που εμφανίζονται κυρίως στην πολεμική των προφητών κατά των ειδώλων υπάρχουν 
και άλλες λέξεις, όπως ο όρος שוא «απάτη» (Ψαλ. 31,7. Ιερ. 8,15. Ιώβ 2,9) και ο όρος בשת 
«ντροπή», «αίσχος» (Ωσ. 9,10. Ιερ. 3,24. 11,13). 
1110 Ε. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of images...ό. π. σελ. 279. 
1111 M. KLOPFENSTEIN: «שקר» στο ThHdWAT τομ. II., στ. 1015. 
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ΙΙ.3. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΕΙΔΩΛΩΝ 

ΙΙ.3.1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ  

 Ίσως η διήγηση της λατρείας του χρυσού μόσχου όπως και εκείνη της 

διάβασης της Ερυθράς θάλασσας να είναι οι πιο γνωστές εικόνες από τη Παλαιά 

Διαθήκη. Η διήγηση της κατασκευής και της λατρείας του χρυσού ταύρου 

εκτίθεται στο Εξ. 32 και επαναλαμβάνεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου (Δευτ. 

9,12-21). Στην σύγχρονη βιβλική έρευνα θεωρείται ότι πρόκειται για μια 

παραδειγματική ιστορία από την οπτική των θεολόγων της Ιερουσαλήμ, η οποία 

στοχεύει κατά της κατασκευής και της λατρείας  ομοιωμάτων ταύρων στο βόρειο 

κράτος, το κράτος του Ισραηλ1112. Στην σύγχρονη έρευνα, όπως και στην 

πατερική γραμματεία συσχετίζεται το κεφάλαιο με την ενότητα 1 Βασ. 12,22, 

στην οποία γίνεται λόγος για τα ομοιώματα των δαμάλεων που έστησε ο 

Ιεροβοάμ στα ιερά των πόλεων Δάν και Βαιθήλ1113. Επομένως, όχι μόνο μια 

εξέταση των βιβλικών πληροφοριών για την λατρεία των δαμάλεων στην γη της 

επαγγελίας προϋποθέτει μια προσπάθεια κατανόησης της ιστορίας του χρυσού 

μόσχου στο Σινά, αλλά  και χωρίς το ζήτημα της λατρείας στην Βαιθήλ είναι 

αδύνατη μια ερμηνεία του Εξ. 32.  

 

ΙΙ.3.1.1. Η λατρεία του ταύρου στο ιερό της Βαιθήλ  

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του βιβλίου των Βασιλειών μετά τον θάνατο 

του Σολομώντα, οι βόρειες φυλές αποσκίρτησαν από την κυριαρχία της 

δαβιδικής δυναστείας και συγκρότησαν υπό την ηγεσία του Ιεροβοάμ Α΄ 

ανεξάρτητο βασίλειο. Στην συνέχεια  ο Ιεροβοάμ Α΄( 1Βασ. 12,26-33) διέταξε να 

στηθούν στα ιερά των ακριτικών πόλεων του βασιλείου του, Δάν και Βαιθήλ, δυο 

αγάλματα ταύρων για την λατρεία του Γιαχβέ, του θεού του βασιλείου (  שני עגלי

 δυο δαμάλεις χρυσάς» στ. 28). Η επιλογή των τόπων αυτών δεν φαίνεται» זהב

1112  Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion (OBO 4), Freiburg-
Göttingen 1974, σελ. 378-379, S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 90, & A. 
BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 351. 
1113 Συνήθως ο όρος  עגל μεταφράζεται από του Ο΄ με τον όρο «μόσχος». Είναι  πολύ 
ενδιαφέρον ότι στην διήγηση του δευτ. ιστορικού έργου τα δυο ομοιώματα  
χαρακτηρίζονται ως «δαμάλεις χρυσᾶς», ενώ στο 2 Χρον. 11,15 & 13,8 αναφέρονται ως 
«μόσχοι χρυσοῖ». Βλ. Η. RINGGREN: «עגל», στο ThWAT τομ. V. (1986), στ.1056-1061.  
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τυχαία, αφού στα βιβλικά κείμενα σώζονται παραδόσεις για την ιερότητα τους 

και τον ρόλο τους στην λατρεία του Γιαχβέ, ήδη από την εποχή των Κριτών στην 

Δαν και στην Βαιθήλ από το αρχέγονο ιερό παρελθόν της εποχής του πατριάρχη 

Ιακώβ1114. Τα στοιχεία αυτά απουσίαζαν από την πόλη του Δαβίδ που μόλις στο 

πρόσφατο παρελθόν είχε εισχωρήσει στην ιερή γεωγραφία της λατρείας του 

Γιαχβέ1115. Επιπλέον η νέα πρωτεύουσα του Ιεροβοάμ  αδυνατούσε καθώς 

φαίνεται να αναλάβει τον ρόλο ενός θρησκευτικού κέντρου1116.  

Θρησκευτική λατρεία συνδεδεμένη με είδωλα  που έχουν την μορφή 

ταύρου μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή αυτή ήδη από την 

Μέση Εποχή του Χαλκού. Η μορφή του ταύρου συνεχίζει να εμφανίζεται και σε 

ευρήματα της Εποχής του Σιδήρου1117. Η έλλειψη πληροφοριών για τον ταύρο της 

1114 Βλ. C. EVANS: “Cult Images, royal Policies and the Origins of Aniconism…ό. π. σελ. 202. 
1115 Η ταύτιση της Ιερουσαλήμ με το όρος Μωρία και τη θεμελίωση της λατρείας του 
ιεροσολυμητικού ναού με την θυσία του Αβραάμ είναι προϊόν του Χρονικογράφου, ίσως 
με κάποια προδρομικά στοιχεία σε αρχαιότερα κείμενα της Π.Δ. βλ. O. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 1107-1108. 
1116 Η επιλογή πρωτεύουσας φαίνεται ότι προβλημάτισε ιδιαίτερα τον Ιεροβοάμ. Η παλιά 
έδρα του Σαούλ Γιβώα, 5 χλμ. βόρεια της Ιερουσαλήμ απορρίφθηκε προφανώς εξαιτίας 
αυτής της εγγύτητας.  Σύμφωνα με το 1 Βασ. 12,25 ο βασιλιάς έχτισε την Συχέμ και την 
Φανουήλ, αλλά σύμφωνα όμως με το 1 Βασ. 14,17 χρησιμοποίησε ως πρωτεύουσα του την 
Τιρτσά. Η αποχώρησή του από τη Συχέμ, η ίδρυση μιας νέας πρωτεύουσας στην 
Υπεριορδανία, αλλά και η εμφάνιση μιας τρίτης πόλης παρουσιάζει και από 
θρησκευτικής πλευράς μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή η Συχέμ και η Φανουήλ έχουν καθώς 
φαίνεται  στα ιερά τους θρησκευτικές παραδόσεις με πρωταγωνιστή τον πατριάρχη 
Ιακώβ. Βλ. H. DONNER: Geschichte Israels… ό. π. σελ. 223 και O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό. π. σελ. 350. 
1117  Ένα πολύ σημαντικό εύρημα είναι ένα μεταλλικό ομοίωμα ταύρου από την περιοχή 
„Dahret et-Tawile“στις ανασκαφές των  ετών 1978-1981 υπό την καθοδήγηση του Amihai 
Mazar βόρεια της αρχαίας Σαμάρειας. Το αγαλματίδιο έχει μήκος 18 εκ. και ύψος 12εκ. 
χρονολογείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού (14ος -13ος  αι. π.Χ.), αλλά σύμφωνα με 
τους ανασκαφείς του χρησιμοποιήθηκε και κατά την Εποχή του Σιδήρου (12ος -11ος αι. 
π.Χ.). Ο ταύρος ερμηνεύεται ως ζώο μεταφοράς, χαρακτηριστικό/συμβολικό ζώο της 
θεότητας ή ακόμα και εκπρόσωπός της. Σχετίζεται με τον χαναναϊκό Βάαλ ή τον 
αραμαϊκό Χαδάδ, ενώ δεν αποκλείεται και ο θεός El. (βλ. O. KEEL & C. UELINGER: Götter, 
Göttinnen..ό.π. σελ. 134-135 εικ. 142) Για τις ανασκαφές και ένα κατάλογο των ευρημάτων 
ομοιωμάτων ταύρων στην Χαναάν και το ισραήλ βλ. A. MAZAR: „Bronze Bull Found in 
Israelite High Place“ στο BAR Sep/Okt. 1983 , σελ. 34-40.  W. ZWICKEL: Der Tempelkult…ό.π. 
σελ. 212-215. Για τη λατρεία των ταύρων στηνΑρχαία Ανατολή βλ. O. KEEL: Das Recht der 
Bilder gesehen zu werden, (OBO 122) Freiburg, Schweiz-Göttingen 1992, σελ.169-193. Πρβλ. S. 
SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 91-95. Πρβλ. O. KEEL: „Das biblische 
Kultbilderverbot im Judentum und im Christentum...ό.π. σελ. 79-85.  Για τη μορφή του 
ταύρου στα φυλακτήρια και τις σφραγίδες βλ. O. KEEL & C. UELINGER: Götter, 
Göttinnen..ό.π. σελ. 215-220. 
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Δαν οδήγησε κάποιους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για μια 

ιστορική πληροφορία1118. Νεότερα όμως ευρήματα μαρτυρούν υπέρ της 

ιστορικότητας της λατρείας του ταύρου στο κράτος του Ισραήλ. Στο βορειότερο 

κέντρο του βασιλείου, σε μια από τις πηγές του Ιορδάνη, το Τελλ ελ-Καντί, το 

σημερινό Τελ Δαν1119, βρέθηκε το έτος 1998 μια πλάκα που χρονολογείται στον 9ο 

π.Χ. αιώνα και εικονίζει την λατρευτική σκηνή με μια θεότητα πάνω σε έναν 

ταύρο (εικ. 286)1120.  

Ανάλογη αμφισβήτηση δεν υπήρξε για το ιερό της Βαιθήλ εξαιτίας του 

βιβλίου του προφήτη Ωσηέ, ο οποίος αναφέρεται σε αρκετά σημεία στο 

ζωόμορφο είδωλό της. Το τοπωνύμιο Βαιθήλ σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα 

«Οίκος του (θεού) Ελ» (אל), όπως φαίνεται από το σχήμα «οίκος / έδρα + όνομα 

θεότητας» και όπως εμφανίζεται στα ονόματα αρκετών ακόμη πόλεων στην 

περιοχή1120F

1121. Από το όνομα ίσως μπορεί να υποτεθεί ότι στην πόλη υπήρχε κάποιο 

όχι ασήμαντο ιερό του θεού Ελ, αλλά οι πληροφορίες για το παρελθόν της πόλης 

κατά την Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού είναι ελάχιστες. Με το πέρασμα 

του χρόνου κατά την 1η π.Χ. χιλιετία φαίνεται ότι το όνομα της πόλης γινόταν 

1118 Βλ. C. DOHMEN: „Jerobeam“ στο M. Görg & B. Lang: Neues Bibel Lexikon, Zürich-
Düsseldorf 1995, σελ. 293-295 και O. KEEL: „Das biblische Kultbilderverbot im Judentum 
und im Christentum“, στο P. Blickle, A. Holenstein, H. R. Schmidt & F-J. Sladeczek: Macht 
und Ohnmacht der Bilder, München 2002, σελ. 79 σημ. 34. 
1119 Στην ταύτιση της τοποθεσίας με την βιβλική Δαν συνέβαλλε η ανακάλυψη μιας 
επιγραφής σε κάποιον λατρευτικό χώρο κατά τις ανασκαφές του 1981 και χρονολογείται 
στην ελληνιστική εποχή.  Η πόλη παρουσιάζει εξαιρετικά λατρευτικά ευρήματα στις 
πύλες της. Βλ. A. BIRAN: “The High Places of biblical Dan” στο  A. Mazar: Studies in the 
Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan, Sheffield 2001, σελ. 148-155.  
1120 A. BIRAN: “Two Bronze Plaques and the Hussot of Dan”, στο Israel Exploration Journal 49 
(1999), σελ. 43-53 εικ. 14.  Βλ. Επίσης O. KEEL: „Das biblische Kultbilderverbot im Judentum 
und im Christentum... ό. π. σελ. 79-85 σημ 34. εικ. 14.   
1121  Βλ. W. RÖLLIG: „Bethel“ στο DDD… ό. π. σελ. 173-175. Το όνομα της πόλης Beth-
Šameš σημαίνει «οίκος/έδρα του (ηλιακού θεού) Šamaš». Οι Ο΄ αποδίδουν το όνομα ως 
«πόλις ηλίου» (Ιησ. 15,10). Το τοπωνύμιο Beth-Baal-Meon αναλύεται ως «οίκος του Βάαλ 
Μεών» που οι Ο΄ μεταφράζουν και μεταγράφουν ταυτόχρονα ως «οἵκος Βεελμων» (Ιησ. 
13,17). Η πόλις Beth-Horon που σημαίνει «οίκος/έδρα του Ώρου» μεταγράφεται στα 
ελληνικά ως «Βηθωρων». Το ίδιο και με το τοπονύμιο Beth-Dagon, «έδρα/οίκος του (θεού) 
Δάγων» «Βαιθεγενθ». Η πρόταση του Van der Toorn ότι το όνομα Βαιθήλ προέρχεται από 
τον ιερό λίθο, τον οποίο στήνει ο Ιακώβ σύμφωνα με το Γεν 28 στον τόπο, δεν φαίνεται 
πειστική. Η διήγηση μπορεί βέβαια να συστήνει μια αιτιολογία που έχει στόχο μια 
ετυμολόγηση του ονόματος της πόλης (στ. 19), αλλά ο ιερός λίθος σύμφωνα με το Γεν. 
28,22 ονομάζεται Beth-Elohim (  .και όχι Βαιθήλ.  Βλ.  Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel (בית אלהים
Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 92 σημ. 75.  
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κατανοητό απλά  ως «οίκος του θεού», αφού το θεοφόρο στοιχείο δύναται να 

ισχύσει όχι μόνο σαν όνομα, αλλά και σαν ουσιαστικό, ώστε να επιτρέπεται μια 

σύνδεση του ισραηλιτικού θεού με τον τόπο1122. Πράγματι, όπως φανερώνουν οι 

παραδόσεις των πατριαρχών ως ιδρυτής του ιερού δεν ισχύει άλλος από τον 

πατριάρχη Ιακώβ (Γεν. 28, 10-22 & 25, 1-15).  

Η πόλη όμως αυτή βρίσκεται σε μια διαφιλονικούμενη περιοχή ανάμεσα 

στο βασίλειο του Ισραήλ και του Ιούδα, επειδή καθόριζε τα σύνορα ανάμεσα στις 

φυλές Εφραίμ και Βενιαμίν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δευτ. ιστορ. έργου 

για τις πολεμικές συγκρούσεις των δυο βασιλείων (1 Βασ. 14,30. 15,7) η θέση  

καθιστά την πόλη αν όχι ακατάλληλη τουλάχιστον προβληματική για την έδρα 

ενός βασιλικού ιερού. Στην έρευνα τονίζεται ότι και η κυριότητα της Βαιθήλ  δεν 

είναι σαφής από την εποχή του Ιεροβοάμ Α΄ (περ. 932-911 π.Χ.) έως και την 

βασιλεία του Ασά (περ. 914-874 π.Χ.)1123. Την αμφισβήτηση αυτή ενισχύει και η 

εικόνα των αρχαιολογικών δεδομένων από τις ανασκαφές στην περιοχή, η οποία 

αδυνατεί  να παρουσιάσει μια ισχυρή οικονομικά πόλη για τον 10ο και τον 9ο π.Χ. 

αιώνα1124.   

Πρόσφατα κερδίζει υποστηρικτές στην έρευνα η θεωρία σύμφωνα με την 

οποία, το ιερό της Βαιθήλ  με το είδωλο του ταύρου ιδρύθηκε όχι από τον ιδρυτή 

του βορείου κράτους Ιεροβοάμ Α΄ (περ. 932-911 π.Χ.), αλλά από τον Ιεροβοάμ Β΄ 

(περ. 784-744 π.Χ.)1125. Είναι πολύ πιθανό ότι η ίδρυση των ειδώλων στην Βαιθήλ 

και η τεράστια προβολή του ιερού ως βασιλικού ιερού του Ισραήλ χρεώθηκε από 

τους συγγραφείς του δευτερονομιστικού ιστορικού έργου στον Ιεροβοάμ Α΄, 

επειδή θέλησαν να παρουσιάσουν  την πράξη αυτή ως  το  «προπατορικό 

αμάρτημα»  του βορείου κράτους1126.  Στην περίπτωση αυτή, όλες οι βιβλικές 

αναφορές ερμηνεύονται ως μεταγενέστερες προσθήκες, αφού έτσι εκφράζονται 

1122 βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 93. Πρβλ. W. RÖLLIG: „El als 
Gottesbezeichnung im Phönizischen“, στο R. von Kienle κ.α. : Festschrift Johannes Friedrich, 
Heidelberg 1959, σελ. 403-416. 
1123 Βλ. K. SCHMID: Literaturgeschichte des Alten Testaments, Darmstadt 2008, σελ. 63. 
1124 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 27-59. 
1125 Βλ. A. BERLEJUNG: «Die Anfänge und Ursprünge der Jahweverehrung: Der 
ikonographische Befund», στο Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung BThZ 30/1. ( 2013),, 
σελ. 153. 
1126  Βλ. K. SCHMID: Literaturgeschichte des Alten Testaments, Darmstadt 2008, σελ. 63. 
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ο ανταγωνισμός και η αντιπαλότητα  ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και την Βαιθήλ 

κατά τους επόμενους αιώνες. 

Έχουν προταθεί επίσης πολλές εξηγήσεις για την πληροφορία ότι ήταν 

επιλογή του Ιεροβοάμ να κατασκευάσει ομοιώματα ταύρων για την λατρεία του 

Γιαχβέ. Μια άποψη φαίνεται να βασίζεται στην πληροφορία του δευτ. ιστορ. 

έργου και θέλει ως πρωτοβουλία του Ιεροβοάμ τα άσχετα με τον Γιαχβέ είδωλα 

του ταύρου1127. Άλλη θεώρηση  θέλει ως βάση μια υπάρχουσα χαναναϊκή 

παράδοση ή ακόμη ότι ο βασιλιάς έφτιαξε μεγάλα είδωλα ταύρων 

αντικαθιστώντας μικρά ισραηλιτικά είδωλα με την μορφή του ταύρου (που 

λειτουργούσαν ως σύμβολα εξουσίας και καθοδήγησης) από τη νομαδική εποχή 

της ερήμου1128. Τέτοιες υποθέσεις δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν και το ερώτημα 

μάλλον θα πρέπει παραμείνει ανοικτό. Με σιγουριά μπορεί να ειπωθεί ότι 

επειδή η λατρεία αυτή θεμελιώνεται στο Εξ. 32 στην θρησκευτική αυθεντία του 

ιερέα Ααρών και επειδή σώζεται μια επίκληση αναφερόμενη στον θεό της 

εξόδου από την Αίγυπτο, φαίνεται τότε ότι ο Ιεροβοάμ έστησε τους ταύρους 

συνειδητά και με την πεποίθηση ότι δεν απομακρύνεται από τον Γιαχβέ, αλλά 

παραμένει πιστός στον θεό των πατέρων1129. Η έξοδος των φυλών από την 

Αίγυπτο φαίνεται να παίζει εξαρχής για το βόρειο βασίλειο ουσιαστικό ρόλο από 

την ίδρυσή του1130. Και σε κάθε περίπτωση στην Π.Δ. η Βαιθήλ εμφανίζεται ως 

ένα κρατικό-βασιλικό ιερό του βορείου κράτους ( המקדש מלק ובית ממלכ )1130F

1131. 

 Στην εξιστόρηση του μεγάλου μεταρρυθμιστικού έργου του βασιλιά Ιωσία 

αναφέρεται ότι ένα από τα κατορθώματά του ήταν και η καταστροφή του 

αιρετικού μέχρι τότε ιερού της Βαιθήλ (2 Βασ. 23, 15-20). Η πληροφορία αυτή έχει 

να κάνει με την καταστροφή του θυσιαστηρίου και γενικά με το τέλος της 

1127 Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot…ό. π. σελ. 152. 
1128 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion ...ό.π. σελ. 369. 381-382. 
1129 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion...ό.π.  σελ. 382. 
1130 Η παράδοση της εξόδου χαρακτηρίζεται στη νεώτερη έρευνα ως ο ιδρυτικός θρύλος 
του κράτους του Ισραήλ (γερμ. Gründungsmythos, αγγλ. charter myth). Αντίθετα για την 
Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα φαίνεται ότι αρχίζει να διαδίδεται η διδασκαλία αυτή μετά την 
καταστροφή του βορείου κράτους και της Βαιθήλ. βλ. O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό. π. σελ. 348-350. 
1131  Αμώς 7,13. Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 529. 
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λατρείας στον χώρο χωρίς καμία αναφορά στο είδωλο του ταύρου1132. Η 

καταστροφή του ειδώλου του ταύρου ήταν γεγονός που πιθανότατα έλαβε χώρα 

έναν αιώνα νωρίτερα. 

 

ΙΙ.3.1.2. «Άνθρωποι ασπάζονται μοσχάρια» Ο προφήτης Ωσηέ και το είδωλο 

του ταύρου   

ΙΙ.3.1.2.α. Η εποχή του Ωσηέ  

Ο ταύρος της Βαιθήλ εμφανίζεται ως μια πραγματικότητα εναντίον της 

οποίας αντιδρά ένας  προφήτης από το βόρειο κράτος, ο προφήτης Ωσηέ. Αν και 

σύμφωνα με την Π.Δ. ο πρώτος βιβλικός προφήτης που συγκρούεται με το 

ιερατείο της Βαιθήλ είναι ο Αμώς, εκείνος που ρητά αναφέρεται στο πρόβλημα 

των ειδώλων και πολεμά την εικόνα του ταύρου είναι ο Ωσηέ1133.   

 Η δράση του προφήτη Ωσηέ χρονολογείται στο β΄ μισό του 8ου αιώνα π.Χ. 

Είναι ο πρώτος προφήτης που αντιδρά στην χρήση των αγαλμάτων στην λατρεία 

του Γιαχβέ και συγκεκριμένα στα ομοιώματα των ταύρων. Μέχρι τα μέσα του 8ου 

αιώνα π.Χ. δεν φαίνεται πουθενά στα βιβλικά κείμενα κάποια αντίδραση στην 

λατρεία των μόσχων της Δαν και της Βαιθήλ, ούτε από τους προφήτες Ηλία και 

Ελισαίο, αλλά ούτε και από τον προφήτη Αμώς. Η απουσία πληροφοριών 

κάποιας προφητικής πολεμικής με κέντρο τα είδωλα των ταύρων από τους 

προγενέστερους και η ξαφνική εμφάνισή της στον Ωσηέ μπορεί να στηρίξει τη 

θεωρία ότι  το είδωλο του ταύρου εγκαθιδρύθηκε από τον Ιεροβοάμ Β΄ (784-744 

π.Χ). Όπως έχει ήδη αναφερθεί η μοσχολατρία  και η τεράστια προβολή του 

ιερού ως βασιλικού ιερού του Ισραήλ ίσως χρεώθηκε από τους συγγραφείς του 

δευτερονομιστικού ιστορικού έργου στον Ιεροβοάμ Α΄, επειδή θέλησαν να 

παρουσιάσουν  την πράξη αυτή ως  το  «προπατορικό αμάρτημα»  του βορείου 

κράτους1134.  Με την ερμηνεία αυτή επιτυγχάνεται ένας συγχρονισμός δράσης 

και αντίδρασης ανάμεσα στον Ιεροβοάβ Β΄ και τον Ωσηέ , αλλά δίνεται και μια 

εξήγηση για την έλλειψη αναλόγων αντιδράσεων από τους προγενέστερους του 

1132 Στο κείμενο (2 Βασ. 23, 15-18) το ιερό της Βαιθήλ παρουσιάζεται απλά σαν ένα βαμά 
της υπαίθρου. Βλ. C. UELINGER: “Exodus. Stierbild… ό. π. σελ. 57. 
1133 Βλ. B. LANG: „Die Jahwe-Allein-Bewegung“,  στο του ιδίου: Der einzige Gott. Die Geburt 
des biblischen Monotheismus, München 1981, σελ. 47-83.  
1134 Βλ.  K. SCHMID: Literaturgeschichte des Alten Testaments, Darmstadt 2008, σελ. 63. 
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Ωσηέ προφήτες του Γιαχβέ.  Ο Ωσηέ διακρίνεται από εκείνους, καθώς φαίνεται 

ότι έζησε την καταστροφή της Σαμάρειας, πρωτεύουσας του βορείου κράτους 

(722 π.Χ.)1135.  

 Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την επεκτατική πολιτική των 

Ασσυρίων στην περιοχή  της Συρίας και της Παλαιστίνης που είχε σαν συνέπεια 

την ενσωμάτωση των περιοχών του κράτους του Ισραήλ στις ασσυριακές 

κτήσεις1136. Στη συγκρότηση μιας αντιασσυριακής συμμαχίας  από κράτη της 

Συρίας και της βόρειας Παλαιστίνης ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο και το 

κράτος του Ισραήλ1137. Ο Ασσύριος βασιλιάς αντέδρασε άμεσα, κατέλαβε την 

Δαμασκό (733 π.Χ.)  και το κράτος τους Ισραήλ που πέρασαν στο εξής στο 

δεύτερο στάδιο ασσυριακής υποτέλειας1138. Το έτος 724 π.Χ. ο βασιλιάς του 

βορείου κράτους θεώρησε την ιστορική στιγμή κατάλληλη  για την  απαλλαγή 

από την ασσυριακή υποτέλεια, άρχισε διπλωματικές σχέσεις με την Αίγυπτο και 

αρνήθηκε τον φόρο στο βασιλιά της Ασσυρίας Σαλαμανάσαρ Ε΄ (2 Βασ. 17,4). 

Συνελήφθη και η επαναστατημένη Σαμάρεια άντεξε τρία χρόνια την ασσυριακή 

1135 Βλ. E. ZENGER:  Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 41995, σελ. 476. Πρβλ. J. VΑΝ 
OORSCHOT: „Die Macht der Bilder und die Ohnmacht des Wortes? Bilder und Bilderverbot 
im alten Israel“, στο Zeitschrift für Theologie und Kirche, 96, 1999, σελ. 310. 
1136 Βλ. H. DONNER: Geschichte Israels und seiner Nachbarn in Grundzügen 2, ATD Göttingen  
32001,  334-347 πρβλ. K. VEENHOF: Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des 
Großen, ATD Göttingen 2001, 254-255. 
1137 βλ. H. DONNER: Geschichte Israels...ό.π. σελ. 334-347. 
1138 Στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την προσχώρηση του βασιλιά του κράτους 
του Ιούδα Άχας  στην στρατιωτική αντίσταση κατά των Ασσυρίων ο βασιλιάς της 
Δαμασκού Ραασών  και ο βασιλιάς της Σαμάρειας Φακεέ  (735-732  π.Χ.) εισέβαλλαν με 
τους στρατούς τους στην περιοχή του κράτους του Ιούδα με στόχο να καταλάβουν την 
Ιερουσαλήμ και να ανεβάσουν στον θρόνο του βασιλείου κάποιον υποστηριχτή τους. Τα 
βασίλεια αυτά βρίσκονταν στο πρώτο στάδιο υποτέλειας σύμφωνα με το ασσυριακό 
σύστημα. Είχαν αυτονομία που εξασφαλιζόταν έναντι μεγάλου φόρου υποτέλειας. 
Θεώρησαν τη στιγμή κατάλληλη να αποτινάξουν τον ζυγό αυτό, πράγμα για το οποίο 
αμφέβαλλε ο Άχαζ του Ιούδα. (Βλ. H. DONNER: Geschichte Israels...ό.π. σελ. 338-339). Αυτή 
η  εισβολή είναι γνωστή ως συροεφραιμιτικός πόλεμος, θέμα πολλών προφητειών του 
Ωσηέ,  αλλά και του Ησαΐα. Στην εισβολή αυτή αντέδρασε  ο Άχαζ  καλώντας  σε 
βοήθεια τον Ασσύριο μονάρχη Τιγλαθ-Πιλεσαρ Γ΄ προσχωρώντας με τον τρόπο αυτό στο 
πρώτο στάδιο υποτέλειας της ασσυριακής κυριαρχίας. Ο ασσύριος βασιλιάς αντέδρασε 
άμεσα, κατέλαβε την Δαμασκό (733 π.Χ.)  και την Σαμάρεια που πέρασαν στο εξής στο 
δεύτερο στάδιο ασσυριακής υποτέλειας. Υποτελής βασιλιάς στο κράτος του Ισραήλ 
τέθηκε από τους Ασσυρίους κάποιος  Ωσηέ (731-723). Την  πολιτική αυτή κατάσταση  
προϋποθέτουν πολλά κείμενα στο βιβλίο του προφήτη (π.χ. 5,1. 5,11. 5, 12-14.  5,15-6,6. 8,7-
10). Βλ. H. DONNER: Geschichte Israels...ό. π. σελ. 344.  
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πολιορκία (2 Βασ. 17,5).  Το έτος 722 π.Χ.  λίγο πριν το θάνατο του Σαλμανάσαρ η 

Σαμάρεια κατακτήθηκε από τους Ασσυρίους1139. Ο εξέχων πληθυσμός σύρθηκε 

στην Μεσοποταμία και την Μηδία (2 Βασ. 17,6), ενώ στην περιοχή 

εγκαταστάθηκαν νέοι πληθυσμοί από την Συρία και την Βαβυλώνα. Είναι σαφές 

ότι ο προφήτης Ωσηέ έζησε κατά την πιο κρίσιμη περίοδο  της ιστορίας του 

κράτους του Ισραηλ1140. 

  

ΙΙ.3.1.2.β. Ο ταύρος και το κήρυγμα του προφήτη  

  Έχουν προταθεί αρκετά μοντέλα για την σύνταξη του βιβλίου του 

προφήτη Ωσηέ. Το δυσκολότερο σημείο είναι η δευτερονομιστική επεξεργασία 

της συλλογής των λόγων του προφήτη1141. Από το βιβλίο αυτό λείπουν βασικές 

θεολογικές ιδέες του 7ου και του 6ου  π.Χ. αι., όπως ο περιορισμός της λατρείας του 

Γιαχβέ στην Ιερουσαλήμ (Kultzentralisation) και ο μονοθεϊσμός. Ακριβώς η 

απουσία των δυο αυτών κεντρικών ιδεών συνηγορεί υπέρ της αρχαιότητας του 

έργου και της χρονολόγησής του στον 8ο π.Χ. αιώνα1142.  Δεν συμβαίνει όμως αυτό 

στην πολεμική του προφήτη κατά της ειδωλολατρίας. Στη συνάφεια αυτή στο 

βιβλίο του εμφανίζονται πολλές ιδέες από την μεταγενέστερη δευτερονομιστική 

1139 Τη νίκη αυτή διεκδικεί στα Χρονικά και τις βασιλικές επιγραφές ο διάδοχος του 
Σαργών βλ. H. DONNER: Geschichte Israels...ό.π. σελ. 346 
1140 Σύμφωνα με τη νεώτερη έρευνα μετά την πτώση της Σαμάρειας πραγματοποιείται 
όχι μόνο η σύνταξη του βιβλίου του προφήτου Ωσηέ στο νότιο κράτος, αλλά και του 
βιβλίου του Αμώς, καθώς και του Ιεροσολυμητικού Ιστορικού Έργου, όπως 
χαρακτηρίζεται από τον Erich Zenger η αρχική συλλογή βιβλικών κειμένων της 
προαιχμαλωσιακής εποχής. Βλ. E. ZENGER: Einleitung in das A.T…ό. π. σελ. 167-171. 
1141 Το βιβλίο του προφήτη Ωσηέ είναι ένας από τους πιο απαραίτητους σταθμούς για την 
διερεύνηση της εμφάνισης του βιβλικού μονοθεϊσμού και της απαγόρευσης των ειδώλων.  
Στην έρευνα υπάρχει απίστευτη σύγχυση στην εξηγητική του κειμένου και ασυμφωνία 
στα ζητήματα α) της αναγνώρισης των αρχαιοτέρων κειμένων που θα μπορούσαν να 
προέρχονται από τον ίδιο τον προφήτη, β) του εντοπισμού της άμεσης επεξεργασίας που 
δέχτηκαν οι λόγοι του από τον κύκλο των μαθητών του και τέλος γ) του προσδιορισμού 
των δευτερονομιστικών επεμβάσεων και το πλήθος των προσθηκών. Βλ. C. 
UELINGER:„Exodus, Stierbild und biblisches Kultbildverbot“, στο C. Hardmeier, R.  Kessler 
und A. Ruwe:  Freiheit und Recht“,  Festschrift für Frank Grüsemann zum 65. Geburtstag, (Hrg), 
Gütersloh 2003, σελ. 58-61. 
1142 Βλ. B. LANG: „ Die Jahwe-Allein-Bewegung“, στο  Der einzige Gott. Die Geburt des 
biblischen Monotheismus, München 1981, σελ. 64.  
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και προφητική κριτική των ειδώλων που δυσκολεύουν αρκετά μια προσέγγιση 

των ιδεών του αρχικού έργου1143.       

  Ο πυρήνας του κηρύγματος του Ωσηέ είναι η αποκλειστικότητα της  

λατρείας του Γιαχβέ (Monolatrie)1144 και η άρνηση της λατρείας των ξένων θεών, 

κυρίως όμως του Βάαλ1145. Φαίνεται ότι στον Ισραήλ του 8ου π.Χ. αιώνα οι δυο θεοί, 

Γιαχβέ και Βάαλ, είχαν κοινά χαρακτηριστικά και λειτουργίες σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε στην λατρευτική πράξη των Ισραηλιτών, όπως υποστηρίζει ο Ωσηέ (2, 4-15) 

εξαφανιζόταν κάθε μεταξύ τους διάκριση1146. Αυτή είναι και η βασική 

προϋπόθεση για την κατανόηση της πολεμικής του κατά του ταύρου του βορείου 

κράτους και γενικότερα  των ειδώλων. 

 Στην πολεμική του κεφ. 10,5-7 κατά της λατρείας της Βαιθήλ (οίκος του 

θεού) μετατρέπει σκωπτικά το όνομα της πόλης σε Βαιθαβεν (οίκος του 

κακού)1147. Στην κριτική του αναφέρει ότι ο ταύρος θα μεταφερθεί στην Ασσυρία  

σαν φόρος υποτέλειας στον μεγάλο βασιλιά των Ασσυρίων, τον οποίο σκωπτικά 

καλεί βασιλέα έριδας  (מלך ירב)1147F

1148. Ο προφήτης αναφέρεται στην κατάκτηση του 

1143 Βλ. C. UELINGER:.„Exodus, Stierbild und biblisches Kultbildverbot...ό.π. σελ. 58-61. 
1144 Βλ. C. DOHMEN, Das Bilderverbot…ό. π. σελ. 258. Ο όρος Μonolatrie  χρησιμοποιείται 
για να χαρακτηρίσει την αποκλειστικότητα της λατρείας του Γιαχβέ και την εφαρμογή 
της σε όλο τον Ισραήλ και Ιούδα μέσα από το κίνημα του 8ου αιώνα. Βλ. B. LANG: "Die 
Jahwe-Allein-Bewegung", στο του ιδίου: Der einzige Gott. Die Geburt des biblischen 
Monotheismus, München 1981, σελ. 47-83 
1145Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πόσο σημαντική είναι η κατανόηση της διττής 
σημασίας του ονόματος Βάαλ.  Όπως τονίζεται συχνά  όρος αυτός δεν έχει πάντα τη 
λειτουργία ενός κύριου ονόματος, αλλά μπορεί να λειτουργεί απλά σαν ένας 
χαρακτηρισμός ή ένα ουσιαστικό. Χαρακτηριστική είναι η χρήση του όρου στον Ωσηέ 
(2,18). Η σημασία αυτής της προϋπόθεσης για την κατανόηση του βιβλικού κειμένου 
φαίνεται και από τη συχνή χρήση του πληθυντικού Βααλίμ. Το ζήτημα της ταύτισης του 
Βάαλ των βιβλικών κειμένων με μια συγκεκριμένη αρσενική θεότητα, όπως εκείνη του 
Βάαλ της αρχαίας Ουγκαρίτ είναι πολύ περισσότερο πολύπλοκο. Ιδιαίτερα πειστική 
φαίνεται η άποψη ότι ο όρος Βάαλ κατανοήθηκε και χρησιμοποιήθηκε πολύ διαφορετικά 
από τις διάφορες ομάδες συγγραφέων της Π.Δ. που έγραψαν σε διαφορετική εποχή 
μεταξύ τους. Εκτός από χρονική εντοπίζεται και γεωγραφικά μια διάκριση στην 
σημασία, διαφορετική στις παραδόσεις του Ισραήλ από εκείνη των κειμένων που 
προέρχονται από το κράτος του Ιούδα.  βλ. B. P. IRWIN:  Baal und Yahweh in the Old 
Testament, Toronto 1999 βλ. κυρίως  σελ. 219-225 
1146 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER:GGG…ό. π. σελ. 297. 
1147 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie (OBO 192), Fribourg / Göttingen 
2003, σελ. 184. Η μετάφραση των Ο΄ αποδίδει το όνομα ως οίκος Ων. 
1148 Η μετάφραση των Ο΄αποδίδει το σκωπτικό όρο μεταφράζοντας την λέξη βασιλιάς  
και μεταγράφοντας το Ιαριμ σαν όνομα.  
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κράτους του Ισραήλ και την απομάκρυνση του ειδώλου από την χώρα.  Σατιρίζει 

την λατρεία στο κρατικό ιερό της Βαιθήλ και τον ταύρο όχι σαν αντικείμενο, 

αλλά σαν κέντρο της λατρείας που αποδείχθηκε ανώφελη1149.  

 Οι στ. 4-5 του κεφ. 8 δείχνουν ότι Γιαχβέ δεν σχετίζεται με το είδωλο της 

Σαμάρειας, αλλά πρόκειται για μια πρωτοβουλία των βασιλέων του Ισραήλ. Η 

κατασκευή των ειδώλων (עצבים) από χρυσό και ασήμι παρουσιάζεται ως έργο 

των βασιλέων του Ισραήλ χωρίς να έχει ανατεθεί σε αυτούς από τον θεό1150. Ο στ. 

6 του κεφ. 8 φαίνεται ότι προϋποθέτει τη δευτερονομιστική θεολογία και την 

πολεμική του Δευτεροησαΐα κατά των ειδώλων, επειδή χαρακτηρίζει τον ταύρο 

ως έργο χειρωνακτικής εργασίας1151. Μια τέτοια προσθήκη που θέλει τον ταύρο 

ως ένα απλό έργο ανθρώπινων χεριών εμφανίζεται στον στ. 13,2. Το αρχαιότερο 

μέρος του στίχου χρησιμοποιεί (όπως και το 8,4) τον πληθυντικό עצבים για να 

χαρακτηρίσει τα είδωλα που κατασκευάζονται από χρυσό και ασήμι1152. Και στα 

δυο κείμενα χρησιμοποιείται επίσης και ενικός αριθμός για τον ταύρο ως γλυπτό 

από χυτό μέταλλο (מסכה)1152F

1153. Η ίδια σύγχυση στην ορολογία και τον αριθμό 

εμφανίζεται και στη διήγηση του χρυσού μόσχου (Εξ. 32, 4.8.), καθώς και στις 

σημειώσεις του δευτερονομιστικού ιστορικού έργου για τους ταύρους της Δαν και 

της Βαιθήλ (1 Βασ. 15,9 και 2 Βασ. 17,16). 

 Στο γνωστό μονόλογο του θεού της Εξόδου «ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα »(Ωσ. 

11,1-2) τα είδωλα (פסלים) παρατίθενται σαφώς σε παραλληλισμό με τους Βααλίμ 

1153F(בעלים)

1154. Ο πληθυντικός αυτός θυμίζει τον πληθυντικό που εμφανίζεται στο Εξ. 

32,4 & 32,8 για να χαρακτηρίσει  τον χρυσό μόσχο. Στην Βαιθήλ ο ταύρος 

χρησιμοποιείται στην λατρεία επίσης για τον θεό της Εξόδου. Στην ταύτιση αυτή 

αντιδρά η παράδοση που θέλει τον ταύρο να αντιπροσωπεύει πολλούς θεούς και 

χρησιμοποιείται πληθυντικός. Αντιπροσωπευτικό κείμενο είναι το Ωσ. 13,2-4: 

1149 Βλ.  Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie (OBO 192), Fribourg / Göttingen 
2003, σελ. 185-186. 
1150  Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie… ό. π. σελ. 325-234, & Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, 
Kult und Theologie...ό.π.  σελ. 186-187.  
1151 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...ό.π.  σελ. 186-188. 
1152 Για τον όρο αυτό ως πιθανή δημιουργία του προφήτη βλ. C. FREVEL: „Du sollst dir 
kein Bildnis machen! – Und wenn doch?“...ό.π. σελ. 39-41. 
1153 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...ό.π.  σελ. 189. 
1154 Βλ.  J. VΑΝ OORSCHOT: „Die Macht der Bilder und die Ohnmacht des Wortes? Bilder 
und Bilderverbot im alten Israel“, στο Zeitschrift für Theologie und Kirche 96, (1999), σελ. 311. 
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«[...] άνθρωποι φιλούν μοσχάρια [...] όμως εγώ είμαι ο Γιαχβέ ο θεός σου (ήδη) από 

την Αίγυπτο, άλλον θεό εκτός από μένα δεν ξέρεις και σωτήρας δεν υπάρχει παρά 

μόνο εγώ».  Με το κήρυγμά του ο προφήτης δεν αναφέρεται σε μια απαγόρευση 

των ειδώλων1155, αν και στρέφεται κατά της λατρείας του ειδώλου, όπως δείχνει η 

φράση «άνθρωποι φιλούν μοσχάρια»1156. Διαπιστώνει σύμφωνα με τη συνέχεια 

των λόγων  του Γιαχβέ μια διαφορά ανάμεσα στον θεό ή τους θεούς που 

συμβολίζουν οι ταύροι και στον Γιαχβέ.   Ο ταύρος εικονίζει κάποιον άλλον θεό 

που ονομάζει ο προφήτης  Βάαλ ή Βααλίμ σε καμία  όμως περίπτωση τον θεό της 

εξόδου1157. Στο κείμενο δεν είναι σαφές ότι ο ταύρος γίνεται αντικείμενο κριτικής 

επειδή είναι είδωλο και ως είδωλο απαγορεύεται στην λατρεία του Γιαχβέ. Δεν 

υπάρχουν στοιχεία ότι ο προφήτης  γνωρίζει μια απαγόρευση των ειδώλων, 

όπως αυτή του Δεκαλόγου1158. Αυτό που κυριαρχεί είναι η ανταγωνιστική 

αντιπαράθεση του Γιαχβέ με τον ξένο προς τον Ισραήλ θεό Βάαλ ή  γενικότερα 

τους ξένους θεούς, τους Βααλίμ. Με γνώμονα την αντιπαράθεση αυτή ο Ωσηέ 

καταγγέλει την πολλαπλή σημασία και την διαφορετική ταυτότητα που μπορεί 

να αποδοθεί σε ένα είδωλο. Η πολυσημία και η διφορούμενη ταυτότητα του 

ταύρου είναι για τον Ωσηέ σκάνδαλο, επειδή ο ταύρος δύναται να ταυτιστεί με 

τον Βάαλ1159. Έτσι, ο ταύρος απορρίπτεται όχι επειδή είναι ένα άγαλμα, έργο 

ανθρώπινων χεριών, αλλά επειδή με την παρουσία του ο Γιαχβέ κατανοείται ως 

μια έκφανση του θεού της βροχής Βάαλ-(Χ)αδάδ, ενώ με την απομάκρυνση του 

εξουδετερώνεται ένας τέτοιος συγκρητισμός. Στη μορφή του ταύρου ο προφήτης 

βλέπει  την λατρεία του Βάαλ και ακριβώς στην ταύτιση αυτή αντιδρά.  

1155 Βλ. T. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive auf das 
alttestamentliche Bildervebot“, στο Scandinavian Journal of Old Testament, Vol. 15-2001, σελ. 
23.  πρβλ. C. UELINGER:.„Exodus, Stierbild und biblisches Kultbildverbot...ό.π. σελ. 59.   
1156 Βλ. O. KEEL: „Das biblische Kultbilderverbot im Judentum und im Christentum...ό.π. 
σελ. 82.  Η φράση αυτή αναφέρεται προφανώς όχι στο κεντρικό λατρευτικό είδωλο του 
ιερού, αλλά σε μικρά ειδώλια ταύρων, ίσως από φθηνότερο υλικό που χρησίμευαν  στην 
ιδιωτική λατρεία βλ. H. RINGGREN: „עגל“ στο THEWAT V. στ. 1059.   
1157 Βλ. T. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive … ό. π. σελ. 223. 
1158 Βλ. αναλυτικά C. FREVLER: „Du sollst dir kein Bildnis machen! – Und wenn doch? ... ό. 
π. σελ. 35-41, & C. UELINGER:.„Exodus, Stierbild und biblisches Kultbildverbot...ό.π. σελ. 
59. 
1159 Βλ. C. FREVEL: „Du sollst dir kein Bildnis machen! ... ό. π. σελ. 37.  
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 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στο βιβλίο του προφήτη Ωσηέ γίνεται λόγος 

για τις ιερές λίθινες λατρευτικές στήλες με τρόπο θετικό. Οι λίθινες στήλες 

φαίνεται να έχουν θέση στην λατρεία του Γιαχβέ και η απώλεια τους 

χαρακτηρίζεται ως συμφορά (Ωσ. 3,4)1160. Μια τέτοια ρήση θυμίζει ένα προφανώς 

αρχαιότερο λατρευτικό σύμβολο της Βαιθήλ, την ματσεβά που έστησε ο 

πατριάρχης Ιακώβ. Ωστόσο ο ταύρος σύμφωνα με τη σκέψη του Ωσηέ δεν μπορεί 

να ισχύσει ως λατρευτικό σύμβολο του Γιαχβέ. 

Ιδιαίτερα προβληματικά είναι τα κείμενα του βιβλίου του προφήτη, στα 

οποία αντιμετωπίζεται  ο ταύρος της Βαιθήλ αποκλειστικά ως έργο ανθρώπινων 

χεριών, ένα προϊόν ανθρώπινης χειρωνακτικής δραστηριότητας χωρίς θεϊκή 

επίνοια (Ωσ. 8,4 & 13,2). Η διάκριση αυτή συναντάται στο κήρυγμα των 

προφητών της αιχμαλωσίας (Δευτεροησαΐας, Ιερ.10, Επιστ. Ιερ.). Φαίνεται 

απίθανο ότι πρόκειται για την γνήσια σκέψη του προφήτη Ωσηέ, καθώς 

εμφανίζονται σε μεμονωμένα σημεία του βιβλίου και δεν φαίνεται να επηρέασε 

τη μεταγενέστερη θεολογική σκέψη, κάτι που συνέβη ωστόσο με τον 

Δευτεροησαΐα. Για τις ιδέες αυτές θα πρέπει κατά συνέπεια  να γίνει λόγος  για 

μεταγενέστερες προσθήκες1161.    

Στο κήρυγμα του Ωσηέ το είδωλο του ταύρου συνδέεται με την πτώση του 

βορείου κράτους. Αυτή η σύνδεση δεν μπορεί να είναι τυχαία, όταν μάλιστα ο 

Ωσηέ είναι και ο πρώτος που ασκεί κριτική στο είδωλο. Ο ταύρος δεν θεωρείται 

κατάλληλος να συμβολίσει την επιφάνεια του Γιαχβέ. Η  θεολογία όμως του 

ιερού της Βαιθήλ αναγνώριζε στο ομοίωμα του ταύρου την παρουσία του Γιαχβέ 

ως θεού της εξόδου. Η επιμονή των κατοίκων του Ισραήλ να προσεγγίσουν τον 

Γιαχβέ μέσα από τις ικεσίες στο είδωλο του ταύρου αποδείχθηκε όχι μόνο 

άκαρπη, αλλά και καταστροφική. Η απώλεια  και η καταστροφή απέδειξε 

1160  Ίσως προς την κατεύθυνση αυτή να βρίσκεται και η εξήγηση μιας εκ παραδόσεως 
απουσίας εικονογραφίας στην λατρεία του Γιαχβέ. Η λατρευτικοί ιεροί λίθοι (στήλες 
χωρίς μορφή) φαίνεται ότι εξυπηρετούν κατά την προαιχμαλωσιακή εποχή την λατρεία 
του ερχόμενου από τη βόρεια Αραβία Γιαχβέ. Αντίθετα, αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει 
με την λατρεία των αγροτικών περιοχών της Χαναάν, στην οποία κυριαρχεί η μορφή του 
ταύρου.  
1161 Βλ. C. UELINGER:.„Exodus, Stierbild und biblisches Kultbildverbot“, στο Christof 
Hardmeier κ. α:  Freiheit und Recht“,  Festschrift für Frank Grüsemann zum 65. Geburtstag, 
Gütersloh 2003, σελ. 61. Την ίδια γνώμη έχει και  Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und 
Theologie (OBO 192), Fribourg / Göttingen 2003, σελ. 186-188. 

263 
 

                                                             



προφανώς ότι η ιδέα της επιφάνειας του Γιαχβέ ως θεού της εξόδου στο ομοίωμα 

του ζώου δεν ήταν σωστή. Το 722 π.Χ. το κρατικό ιερό της Βαιθήλ 

καταστράφηκε1162. Πιθανότατα το είδωλο του μόσχου μεταφέρθηκε με τα 

λάφυρα στην Ασσυρία1163, όπως υπονοούν οι προφητείες του Ωσηέ (Ωσ. 10, 5-

6)1164. Σύμφωνα όμως με το Ωσ. 8,6 το είδωλο κατατεμαχίστηκε. Ίσως εδώ 

υπονοείται ότι το είδωλο αποτελούνταν, όπως και στην Μεσοποταμία από έναν 

ξύλινο πυρήνα και εξωτερική επένδυση πολύτιμων λίθων και μετάλλων. Όλα 

αυτά αφαιρέθηκαν με την βία για να γίνουν φόρος στους Ασσυρίους1165. 

Με  τον Ωσηέ  επιτυγχάνεται  η αποδέσμευση του Γιαχβέ από το ομοίωμα 

του ταύρου, το οποίο θεωρείται απλά και μόνο η παράσταση ενός ή 

περισσοτέρων ξένων θεών. Η απόρριψη του ταύρου ως ομοίωμα  ξένου η ξένων 

θεών αντιστοιχεί στην άρνηση μιας  παράδοσης που φαίνεται πράγματι  να ήταν 

η κρατική θεολογία του κράτους του Ισραήλ πριν την καταστροφή του1166. Μια 

παρόμοια θεολογική υπέρβαση επιτεύχθηκε μετά την καταστροφή της 

Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, όταν προβλήθηκε η άρνηση  του 

1162 Στη λίστα καταστροφής των ιερών της υπαίθρου από τον βασιλιά Ιωσία εμφανίζεται 
και η καταστροφή του ιερού της Βαιθήλ (2 Βασ. 23,15-20). βλ. O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems… ό. π. σελ. 528-529. 
1163  ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Εξήγησις υπομνηματική εις τον προφήτην Ωσηέ 
1.210.18-20: «λέγει δὲ τοὺς μόσχους͵ ἤτοι τὰς δαμάλεις. ἐξεπέμφθησαν γὰρ͵ ὡς ἔφην͵ εἰς 
Βαβυλωνίους. καὶ ἐπένθησε μὲν ἐπ΄ αὐτοῖς ὁ λαὸς αὐτοῦ». 
1164 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie... ό. π. σελ. 190, πρβλ. C. 
UELINGER:.„Exodus, Stierbild und biblisches Kultbildverbot... ό. π. σελ. 60.  
1165 Η αφαίρεση της Καβώδ (δόξας) του ταύρου θα μπορούσε να συσχετιστεί με την 
αφαίρεση της χρυσής αστραφτερής επένδυσης του ειδώλου. Ο C. UELINGER θεωρεί ότι η 
ιδέα της βίαιης αφαίρεσης της χρυσής επένδυσης του ειδώλου είναι πιθανώς μια 
μεταιχμαλωσιακή προσθήκη που προϋποθέτει την προφητική πολεμική κατά της 
κατασκευής ειδώλων. βλ. του ιδίου:.„Exodus, Stierbild und biblisches Kultbildverbot...ό.π. 
σελ. 60 σημ. 71 & σελ. 61 σημ. 72. Αν και ο ίδιος τονίζει τη σπανιότητα καταστροφής 
ιερών ειδώλων των κατεκτημένων από τους Ασσυρίους υπάρχουν μερικά παραδείγματα, 
όπως η λεηλασία της πόλης Μουζαζίρ στο ανάγλυφο του Σαργών Β΄ στο ανάκτορό του 
στο Χορσαμπάτ. Τρεις άνδρες με τσεκούρια τεμαχίζουν ένα άγαλμα, πιθανώς κάποιου 
βασιλιά ή του θεού Χαλδία. Ένας ακόμη στρατιώτης φεύγει κρατώντας στον ώμο του ένα 
μεταλλικό σκεύος (εικ. 14).  Βλ. M. P. E. BOTTA: Monument de Nineve, II. Paris 1849 πιν. 114. 
πρβλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, Göttingen 
51996, σελ. 211-212 εικ. 317. 
1166 Η επίσημη κρατική θεολογία του βορείου κράτους στην Βαιθήλ συνδυάζει, όπως 
φαίνεται από το Εξ. 32, την λατρεία του  Γιαχβέ στο είδωλο του ταύρου και την παράδοση 
της εξόδου. Ο προφήτης Αμώς (7,13) χαρακτηρίζει το ιερό ως ιερό του βασιλέως και του 
κράτους. βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 347-350.   
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περιορισμού της αποκάλυψης του θεού στον ναό της Ιερουσαλήμ1167. Για την 

καταστροφή του κράτους του Ισραήλ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας 

θεολογικής ερμηνείας που βασίζεται στην ιδέα της παρακοής του λαού. Βέβαια  

η καταστροφή δεν οφείλεται στην αμαρτία του λαού να λατρεύσει ένα είδωλο 

του Γιαχβέ, αλλά να λατρεύσει τον ταύρο που ισχύει ως σύμβολο του θεού Βάαλ, 

επομένως ως  παρακοή δεν ορίζεται η «ειδωλολατρία», η λατρεία μιας εικόνας 

του Γιαχβέ, αλλά η λατρεία ξένων θεών1168. Μόνο που η κριτική κατά των ξένων 

θεών γίνεται μέσα από την κριτική των απεικονίσεών τους.  Η αιτιολόγηση αυτή 

δείχνει ότι δεν υπάρχει την εποχή αυτή κάποια εντολή που επιβάλλει την 

απαγόρευση των ειδώλων.  

 Το ενδιαφέρον στην παραπάνω ιδέα είναι κυρίως η ιστορική 

πραγματικότητα που συνοδεύει το κήρυγμα του βιβλίου του Ωσηέ για τον ταύρο 

της Βαιθήλ. Το γεγονός αυτό είναι η απώλεια του ταύρου και η καταστροφή του 

κράτους του Ισραήλ. Η απώλεια ενός λατρευτικού ειδώλου, όπως υποστηρίζει ο 

A. SCHENKER1169, μπορεί να γίνει σταθμός στην ανάπτυξη και την εξέλιξη μιας 

γενικής απαγόρευσης των ειδώλων στην λατρεία.  Η απώλεια λατρευτικών 

ειδώλων κατά την κατάκτηση πόλεων από τους Ασσυρίους προβάλλεται στην 

τέχνη των ιστορικών ανάγλυφων των Ασσυρίων βασιλέων1170. Είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα μια τέτοια προσέγγιση, επειδή όπως φαίνεται, μετά την 

καταστροφή της Σαμάρειας ο κύκλος των μαθητών του προφήτη Ωσηέ 

εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ, φέρνοντας μαζί, όχι μόνο τις διηγήσεις, τους 

θρύλους και τις παραδόσεις του βορείου κράτους1171, αλλά και την πρόσφατη 

1167 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...ό.π. σελ. 190. 
1168 Όπως παρατηρεί ο Β. ΒΕΛΛΑΣ η λατρεία του Βάαλ στον Ωσηέ ισοδυναμεί με 
ειδωλολατρία (Ωσ.11,2 & 13,2) βλ. Β. ΒΕΛΛΑ: Ωσηέ, Αθήναι 1947, σελ. 125. 
1169 βλ. A. SCHENKER: “La Profanation D’images Cultuelles Dans la Guerre”, στο Revue 
Biblique 108, 2001, σελ. 321-330, & C.UELINGER: .„Exodus, Stierbild und biblisches 
Kultbildverbot...ό. π. σελ. 58-59 σημ. 68. 
1170 βλ. Α. Η. LAYARD: The Monuments of Nineveh from Drawings made on the Spot, London 
1849, Πιν. 65. 67A. 75. & του ιδίου: A Second Series of Monuments of Nineveh from Drawings 
made on the Spot, London  1853, Πιν. 18. 30. 50.  O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen 
Bildsymbolik und das Alte Testament, Göttingen 51996, σελ. 211 εικ. 316. A. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder…ό. π. σελ. 475-482 εικ. 1-6.  
1171 βλ.  R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, I., Göttingen 21997, 
σελ. 280-281. Και O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 211, 420-422,  508-509 & 573-
577.  
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εμπειρία της καταστροφής, την οποία δεν απέτρεψαν οι ικεσίες και οι ασπασμοί 

των βορειοισραηλιτών στο είδωλο ενός ταύρου1172. Την εποχή ακριβώς αυτή 

χρονολογείται και η καταστροφή του χάλκινου όφεως (Νεχουστάν) από τον 

βασιλιά του Ιούδα Εζεκία. Δεν είναι σαφές, αλλά φαίνεται πιθανό  ότι στο νότιο 

κράτος οι Ιουδαίοι ποτέ δεν είχαν φανταστεί τον Γιαχβέ σαν ταύρο.      

Συμπερασματικά, στα κείμενα που με σιγουριά μπορούν να αποδοθούν 

στον προφήτη Ωσηέ δεν εμφανίζεται ούτε εντολή κατά των ειδώλων, ούτε και 

πολεμική κατά των ειδώλων ως αντικειμένων, αλλά ως των μέσων της λατρείας 

των ξένων θεών1173. Η αντίδραση του προφήτη κατά του ταύρου ειδικά και των 

ειδώλων γενικότερα δείχνει ότι επιδιώκει την αποφυγή της λατρείας των άλλων 

θεών του οποίους  χαρακτηρίζει ως Βααλίμ. Οι Βααλίμ εμφανίζονται ως 

αντίπαλοι του Γιαχβέ, ως ανταγωνιστές που απειλούν την αποκλειστικότητα 

στην λατρεία του.   

 

ΙΙ.3.1.3. Η λατρεία του χρυσού μόσχου (Εξ. 32) 

 Η ειδωλολατρία ως λατρεία των ξένων θεών γίνεται ιδιαίτερα σαφής 

στην διήγηση του χρυσού μόσχου. Το επίκεντρο της ιστορίας είναι το χρυσό 

ομοίωμα ενός ταύρου, το οποίο καταστρέφει στο τέλος ο ίδιος ο Μωυσής. Ο όρος 

που χρησιμοποιείται στην ενότητα είναι  עגל מסכה «μόσχος χωνευτός» (Εξ. 32). Ο 

όρος αυτό μπορεί να προσδιορίζει το ίδιο το άγαλμα  ως μεταλλική κατασκευή, 

αλλά μπορεί ακόμη να αναφέρεται στα σημεία εκείνα του ειδώλου που είναι 

αποτέλεσμα της εργασίας ενός χρυσοχόου, όπως η επένδυση με φύλλα χρυσού 

και ο εξωτερικός  διάκοσμος1173F

1174. Στην προσπάθεια μιας διαχρονικής κατάταξης 

των γεγονότων προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό η απουσία αυτής της 

παράδοσης από το βιβλίο του προφήτη Ωσηέ. Όχι μόνο δεν εμφανίζεται στις 

προφητείες του κάποιο ίχνος της μοσχολατρίας του Σινά, αλλά ούτε βλέπει στην 

έρημο την παρακοή και την παράβαση του λαού. Αντίθετα, αναγνωρίζει την 

έρημο ως την ιδανική περίοδο πιστότητας του Ισραήλ στον Γιαχβέ1174F

1175. Στην 

1172 Βλ. C. UELINGER: „Exodus, Stierbild und biblisches Kultbildverbot...ό. π. σελ. 60. 
1173 C . FREVLER: „Du sollst dir kein Bildnis machen! ... ό. π. σελ. 41. 
1174 C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 53. 
1175 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten...ό.π. σελ. 378 σημ. 1. 
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ιστορία του χρυσού μόσχου παρουσιάζεται η κατασκευή και η λατρεία ενός 

ειδώλου, το οποίο στο τέλος καταστρέφεται1176. Το ταυρόμορφο είδωλο 

κατασκευάζει ο αδελφός του Μωυσή, ο Ααρών. Αυτό γίνεται αντικείμενο 

λατρείας από τον λαό και στο τέλος της διήγησης καταστρέφεται από τον 

Μωυσή. Ο Ααρών εμφανίζεται ως πρωτεργάτης, όπως ο Ιεροβοάμ στα ιερά της 

Δαν και της Βαιθήλ1177.  

 Η ανάλυση, η διαίρεση και η σχετική χρονολόγηση των επιμέρους 

στοιχείων της ενότητας είναι ιδιαίτερα προβληματική1178. Εμφανείς είναι αρκετές 

αντιφάσεις της ιστορίας, οι οποίες μπορούν ερμηνευτούν μόνο ως στοιχεία 

μεταγενέστερης επεξεργασίας. Σε κάποιους στίχους της διήγησης 

παρουσιάζεται ο Ααρών ως πρωτεργάτης και ως ο κατεξοχήν υπεύθυνος για την 

κατασκευή του ταύρου. Αντίθετα, σε άλλα σημεία πρωτοστατεί ο λαός1179. Αυτή 

η αντίφαση ερμηνεύεται ως  συγχώνευση δυο διαφορετικών παραδόσεων, οι 

οποίες παρουσιάζουν το γεγονός από διαφορετική οπτική. Η λύση που συνήθως 

1176 Η καταστροφή αναφέρεται και στο Δευτ. 9, 12-21, μόνο που στο Δευτερονόμιο το 
είδωλο θρυμματίζεται και προσφέρεται διαλυμένο στο νερό στους Ισραηλίτες που 
αμάρτησαν. 
1177 Ο παραλληλισμός ανάμεσα στον  Μωυσή που καταστρέφει τον χρυσό μόσχο και τον 
βασιλιά Ιωσία που ευθύνεται για την καταστροφή του ιερού της Βαιθήλ είναι μια 
ενδιαφέρουσα άποψη που θέλει τον Μωυσή σαν πρότυπο του Ιωσία  (βλ. A. BERLEJUNG: 
Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 353.βλ. σημ.1749). Όμως  στις πηγές δεν αναφέρεται 
πουθενά ότι ο Ιωσίας κατέστρεψε το ομοίωμα του ταύρου της Βαιθήλ, αλλά το 
θυσιαστήριο (1 Βασ 23,15) , όπως ήδη προλέγει ένας ανώνυμος προφήτης στον Ιεροβοάμ 
(1 Βασ. 13,1-10).  Αν πράγματι ο Ιωσίας είχε καταστρέψει το είδωλο του  ιερού που 
προφανώς πήραν οι Ασσύριοι με την κατάκτηση του βορείου κράτους, σίγουρα θα 
υπήρχε κάποια σχετική σημείωση, επειδή το θέμα σίγουρα θα ενδιέφερε τους 
συγγραφείς του δευτερονομιστικού ιστορικού έργου βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, 
Kult und Theologie (OBO 192), Fribourg - Göttingen 2003,  σελ. 141-142 σημ. 3. και 136-137. 
1178 Στους στ. 15-20 ο Μωυσής εκφράζει την έκπληξή του για την κατασκευή του ειδώλου, 
αν και νωρίτερα ο Γιαχβέ στο όρος τον έχει ενημερώσει (στ. 9).  Στους στ. 11-14 ο Μωυσής 
παρακαλεί τον Γιαχβέ να συγχωρέσει τον λαό και εκείνος δείχνει τη μακροθυμία του. 
Παρόλα αυτά στους στ. 25-29 ο Μωυσής με τους Λευίτες, οι οποίοι δεν σχετίζονται 
καθόλου με το είδωλο, εξοντώνουν τους παραβάτες. Τέτοια  ζητήματα έχουν οδηγήσει σε 
πολύπλοκα σχήματα αποκατάστασης τεσσάρων ή πέντε στρωμάτων επεξεργασίας του 
κειμένου που εν τέλει δεν βοηθούν ιδιαίτερα στην κατανόηση του. βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. 
Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 142-143. 
1179 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ.351-357. Με βάση τη διάκριση των 
ρόλων του λαού και του Ααρών, καθώς και την έκπληξη του Ααρών στο στ. 5, έχει 
προταθεί η άποψη ότι στην αρχαιότερη εκδοχή του κειμένου κάποιος άλλος 
κατασκεύασε το είδωλο και ότι ο Ααρών ανέλαβε το ρόλο σε μεταγενέστερη 
επεξεργασία. βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 143-144. 
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δίνεται είναι μια χρονολογική διάκριση  με αρχαιότερη εκείνη την παράδοση που 

θέλει τον Ααρών κύριο πρωταγωνιστή της ιστορίας (Εξ. 32, 1-4. 5. 15. 19. 21-24. 

35)1180. Η νεώτερη επεξεργασία του κεφαλαίου έχει την τάση να παρουσιάσει  την 

κατασκευή ενός τέτοιου ομοιώματος ως αποτέλεσμα της συλλογικής ευθύνης 

του λαού, ενώ στην περίπτωση των ταύρων της Δαν και της Βαιθήλ ένοχος 

παρουσιάζεται μόνο ο βασιλιάς των βορείων φυλών και όχι ο λαός1181. Ο λαός 

προβάλλεται ως εκείνος που αναθέτει την κατασκευή του ιερού ειδώλου και 

προσφέρει τα πολύτιμα υλικά για αυτό, μια θρησκευτική πράξη που είναι μέρος 

της λατρείας ενός  θεού1182. Η ανάθεση και η προσφορά του πολύτιμου υλικού 

παρουσιάζονται ως πρωτοβουλία του λαού. Στην αρχαία Ανατολή υπεύθυνος 

για τις παραπάνω δραστηριότητες ήταν ο βασιλιάς1183. Εκείνος αναθέτει στους 

τεχνίτες-ιερείς την κατασκευή της ιερής εικόνας του θεού, αλλά και χορηγεί τα 

πολύτιμα υλικά για την πραγματοποίηση της. Όμως, βασική προϋπόθεση όλων 

αυτών είναι η αποκάλυψη της μορφής του θεού, η οποία είναι και το θεμέλιο της 

παραπάνω κατασκευής. Στη βιβλική διήγηση η κατασκευή δεν ξεκινά από την 

αποκάλυψη του Γιαχβέ και την κινητοποίηση των ιερέων-τεχνιτών από ένα 

βασιλιά, αλλά όλα οφείλονται στην πρωτοβουλία του λαού, έτσι κατασκευάζεται 

ένας χρυσός μόσχος άσχετα από την θέληση του Γιαχβέ1184. 

 Σε ένα αρχαιότερο όμως τμήμα του κειμένου πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο 

Ααρών, ο οποίος αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία  που στους λαούς της αρχαίας 

Ανατολής είχε ο βασιλιάς. Στην περίπτωση αυτή ο Ααρών αναλαμβάνει κάτι, το 

οποίο στο δευτερονομιστικό ιστορικό έργο έκανε ο Ιεροβοάμ1185. Ο προφήτης 

1180 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion (OBO 4), Freiburg-
Göttingen 1974, σελ. 374-379, πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ 353-
354. 
1181 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 352-253. 
1182 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 354. 
1183 Για τη σημασία της πράξης αυτής βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 
94-112. 
1184 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 354. 
1185 Στις πληροφορίες της Π.Δ. για τον Ιεροβοάμ διακρίνονται και κάποια στοιχεία που θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως παραλληλισμοί του Ιεροβοάμ με τον Μωυσή. Και οι 
δυο άνδρες αντέδρασαν και εξορίστηκαν από τον φορέα της κεντρικής εξουσίας, ο 
Ιεροβοάμ στην Αίγυπτο και ο Μωυσής στη Μιδιάν (1 Βασ. 11,40 & Εξ. 2,15).  Και οι δυο 
επιστρέφουν μετά τον θάνατο του βασιλιά. Και οι δυο διαπραγματεύονται με τον 
διάδοχο στον θρόνο για την ελάφρυνση του δυναστικού ζυγού επί του λαού και στις δυο 
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Ωσηέ τονίζει στο κήρυγμά του ότι η πρωτοβουλία των βασιλέων του Ισραήλ είναι 

αντίθετη με το θέλημα του Γιαχβέ. Η ουσία του Εξ. 32 συνοψίζεται στο μήνυμα 

που με σαφήνεια ο προφήτης Ωσηέ (Ωσ. 8, 4-6)1186 διατύπωσε με τα λόγια ότι ο 

Γιαχβέ δεν θέλει το είδωλο του ταύρου που έφτιαξαν οι βασιλείς παρά τη θέληση 

του. Για το λόγο αυτό θα γίνει ο μόσχος του βορείου κράτους χίλια κομμάτια. 

 

ΙΙ.3.1.3.α. Η λατρευτική κλήση στο είδωλο του ταύρου  

 Ένα πολύ βασικό σημείο της περικοπής είναι η παρουσίαση του μόσχου 

στον λαό, η οποία γίνεται με μια φράση που εμφανίζεται στην Π.Δ. συνολικά σε 

τρία κείμενα1187.  

Εξ. 32, 4. 8. (אלה אלהיך ישראל אשר העליך מארץ מצרים) 

1 Βασ. 12,28 ( הנה אלהיך ישראל אשר העליך מארץ מצרים) 

Νεεμ. 9,18  (זה אלהיך אשר העלך ממצרים ) 

 Πρόκειται για την διήγηση της λατρείας του χρυσού μόσχου, την 

αναφορά σε αυτή στο βιβλίο του Νεεμία και την πληροφορία του 

δευτερονομιστικού ιστορικού έργου για την κατασκευή δυο ομοιωμάτων 

βοοειδών από τον Ιεροβοάμ στη Δαν και την Βαιθήλ1188. Αν και η διατύπωση σε 

κάθε περίπτωση διαφοροποιείται υπάρχουν κάποια σταθερά σημεία. Πρώτον, 

πρόκειται για την παρουσίαση ενός ομοιώματος ταύρου1189. Δεύτερον, η 

περιπτώσεις η κατάσταση θα δυσκολέψει με βαρύτερες υποχρεώσεις (1 Βασ. 12,3-15 & Εξ. 
5,3-19). Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τον R. Albertz στην ιδέα ότι η παράδοση της εξόδου 
και η απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τον ζυγό του φαραώ εξαρτάται από την 
επανάσταση του Ιεροβοάμ και βρήκε την πρώτη της καταγραφή την εποχή αυτή. Βλ. O. 
KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 348-350. 
1186 T. PODELLA:„Bild und Text…ό. π. σελ. 222-223. 
1187 R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ. 223 & H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von 
Bethel im Spiegel des Hoseabuches, Göttingen 1999, σελ. 38. 
1188 Η φράση απουσιάζει από την αναδιήγηση του επεισοδίου στο Δευτ. 9. Βλ. C. 
UEHLINGER: „Exodus, Stierbild und biblisches Kultbildverbot“, στο Christof Hardmeier, 
Rainer Kessler und Andreas Ruwe (Hg.), Freiheit und Recht,  Festschrift für Frank Grüsemann 
zum 65. Geburtstag, Gütersloh 2003, σελ. 64. 
1189 Το 1 Βασ. 12,28 κάνει λόγο για δυο χρυσούς ταύρους (שני עגלי זהב ), σύμφωνα με τους Ο΄ 
«δαμάλεις» που τοποθετήθηκαν στη Δαν και τη Βαιθήλ. Δεν είναι όμως σαφές αν η 
παρουσίαση αναφέρεται και στα δύο ομοιώματα  ή μόνο σε ένα από αυτά. Στο στ. 32 
εμφανίζεται  ο πληθυντικός  לעגלים «δαμάλεσιν», πράγμα που δείχνει πόσο αντιφατικό 
είναι το κείμενο. Ο  R. ALBERTZ  (Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ. 221-222) θεωρεί ότι ο 
πληθυντικός των ταύρων έχει πολεμικό χαρακτήρα, στοχεύει δηλ. να συνδέσει  το 
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παρουσίαση αυτή ισοδυναμεί με λατρευτική κλήση, αφού ο ταύρος 

χαρακτηρίζεται ως אלהים  του Ισραήλ. Τρίτον, ο ταύρος χαρακτηρίζεται ως אלהים , 

ο οποίος έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, μια ιδιότητα που έχει στην Π.Δ. 

αποκλειστικά και μόνο ο Γιαχβέ. 

 Τα κείμενα διαφοροποιούνται  όμως σε δυο βασικά σημεία, την εισαγωγή 

τους και την κατανόηση του όρου אלהים ως πληθυντικού ή ενικού, όπως φαίνεται 

από τα ρήματα που ακολουθούν.  Στο βιβλίο του Νεεμία ο όρος κατανοείται ως 

ενικός αριθμός, όπως επιβάλει το ένα ομοίωμα του ταύρου. Η αντωνυμία זה 

«αυτός» και το ρήμα της πρότασης βρίσκονται στον ενικό αριθμό1190. Στα άλλα 

δυο κείμενα, αν και συναντάται διαφορετικό τρόπο εισαγωγής (Εξ. 32,4 אלה אלהיך 

και 1 Βασ. 12,28 הנה אלהיך) το νόημα δε φαίνεται να αλλάζει ουσιαστικά1191. 

Σημασία έχει ότι το Εξ. 32 και το 1 Βασ. 12  αποδίδουν, καθώς φαίνεται, μια κοινή 

παράδοση (το Εξ. 32 προφανώς εξαρτάται από το 1 Βασ. 12 1192), αφού ο όρος 

εμφανίζεται με ρήματα στον πληθυντικό1192F אלהים

1193.  

 Παραμένει όμως το ερώτημα για τα αίτια της σύνδεσης του χρυσού 

ταύρου με τον όρο אלהים, τον οποίο κατανοούν οι συντάκτες ως πληθυντικό. 

Βέβαια ο πληθυντικός είναι εντελώς ακατανόητος όταν αναφέρεται σε ένα μόνο 

συγκεκριμένο ομοίωμα, αλλά ακόμα και στους δυο ταύρους του Ιεροβοάμ 

φαίνεται απίθανο να αντιπροσώπευαν δυο διαφερετικές θεότητες που οδήγησαν 

περιστατικό με τον πολυθεισμό. Και αυτός θεωρεί ότι στην αρχική παράδοση θα πρέπει 
να υπήρχε ενικός, όπως εμφανίζεται στο Νεεμ 9,8. 
1190 Στη μετάφραση των Ο΄ ο όρος  אלהים μεταφράζεται ως πληθυντικός και το ρήμα της 
αναφορικής πρότασης αποδίδεται, όπως και στο 3 Βασ. 12,28 ως μετοχή πληθυντικού. βλ.  
Νεεμ. 9,18 (Ο΄ Β΄Έσδρας): «ἔτι δὲ καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον χωνευτὸν καὶ εἶπαν Οὗτοι οἱ 
θεοὶ οἱ ἐξαγαγόντες ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου· καὶ ἐποίησαν παροργισμοὺς μεγάλους».    
1191 Έχει προταθεί ότι η διατύπωση «κοίταξε Ισραήλ, οι θεοί σου» (1 Βασ. 12,28) έχει να 
κάνει με την αντίληψη ότι ο θεός αποκαλύπτεται αοράτως πατώντας στη ράχη του 
ταύρου και θα πρέπει να θεωρηθεί αρχαιότερη από τη διήγηση της Εξόδου. Στην Έξοδο η 
αναφώνηση «αυτοί είναι οι θεοί σου» ταυτίζει με πολεμικό σκοπό τον θεό με το είδωλο. 
Για να ισχύσει όμως αυτό προϋποθέτει την θεώρηση του ταύρου ως κάτι ανάλογο με τα 
χερουβίμ, όπως πιστεύει ο R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ. 222 & 226. Η 
διαφορά αυτή δεν φαίνεται να παίζει ουσιαστικό ρόλο σύμφωνα με τον Κ. ΚΟΕΝΕΝ: 
"Eherne Schlange und goldenes Kalb", στο ZAW 111 (1999), σελ. 364 σημ. 27, & του ιδίου: 
Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 142 σημ. 4.   
1192 K. SCHMID: Literaturgeschichte des A.T…ό. π. σελ. 120 
1193 Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 147 σημ. 23. O. KEEL & C. 
UELINGER: GGG..ό.π. σελ. 219-220. 
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τον Ισραήλ μακριά από την Αίγυπτο1194. Στην έρευνα ο πληθυντικός έχει 

κατανοηθεί ακόμη και σαν τριάδα μέσα από το πρίσμα που δίνουν οι πάπυροι 

της Ελεφαντίνης1195. Σημαντικό είναι ότι στο κεφ. Εξ. 32 εμφανίζεται η τάση να 

καλείται ο ταύρος  και να συντάσσεται με ρήματα πληθυντικού. Στον   אלהים   

πρώτο στίχο παρουσιάζεται ο λαός να ζητά από τον Ααρών την κατασκευή 

«θεών», οι οποίοι θα προπορεύονται του λαού (  Μια τέτοια .(אלהים אשר ילכו לפנינו

απαίτηση οδήγησε στην κατασκευή του χρυσού μόσχου ο οποίος σύμφωνα με 

την αναφορική πρόταση «οι οποίοι σε έβγαλαν από τη γη της Αιγύπτου» λογικά 

μόνο με τον Γιαχβέ μπορεί να ταυτιστεί 1195F

1196. Επομένως  ο αταίριαστος με τα 

συμφραζόμενα πληθυντικός θα πρέπει να έχει κάποιο σκοπό στο κείμενο  που 

μάλλον σχετίζεται με  την αρνητική σημασία του όρου, όπως εμφανίζεται στην 

πρώτη εντολή του Δεκαλόγου που απαγορεύει την λατρεία άλλων, ξένων 

θεών 1196F

1197. Είναι πιθανό ότι ο πληθυντικός χρησιμοποιείται από τους συντάκτες 

του κειμένου όχι για να εμφανιστεί ο ταύρος ως ένα είδωλο που αναπαριστά τον 

Γιαχβέ, αλλά ως ένα είδωλο που αναπαριστά ξένους, διαφορετικούς από εκείνον 

1194 Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 147 σημ. 24. Αν και ο πηγές 
αναφέρονται σε δυο ταύρους, ο θεός της Εξόδου είναι στην παράδοση του Ισραήλ ο 
Γιαχβέ. Το επιχείρημα του K. SCHMID (Literaturgeschichte des A.T…ό. π. σελ. 120   ) ότι ο 
πληθυντικός αυτός προέρχεται από το δευτ. ιστορ. έργο επειδή εμφανίζονται δυο ταύροι 
και όχι ένα είδωλο, αν και έχει δίκιο για την προέλευση του όρου δεν είναι δυνατόν να 
ισχύει ότι κάθε ταύρος να πρέπει να θεωρηθεί και άλλος θεός. 
1195 Στους παπύρους της Ελεφαντίνης (5ος αι. π.Χ.) μαρτυρούνται δίπλα στον Γιαχβέ, 
προφανώς κατά τα αιγυπτιακά και τα φοινικικά πρότυπα των θεϊκών τριάδων, δυο 
ακόμη θεότητες, η Ανάθγιαχω και ο Ισίμβαιθήλ. Σε αυτό βασίστηκε ο E. Knauf και 
υπέθεσε μια θεϊκή τριάδα με βοοειδή χαρακτηριστικά. Μια τριάδα όμως δεν μπορεί με 
σιγουριά να επιβεβαιωθεί, επειδή εκτός αυτών των ονομάτων οι πάπυροι αναφέρονται 
και στις θεότητες Βαιθήλ, Ανάθβαιθήλ και Χέρεμβαιθήλ. Η θεότητα Βαιθήλ γνωστή και 
από άλλες πηγές φαίνεται να σχετίζεται με την πόλη Βαιθήλ. Πέρα από τα ονόματα μια 
θηλυκή θεά ως υποθετική πάρεδρος του Γιαχβέ, όπως η Ανάθ δεν μπορεί να αποδοθεί με 
έναν ταύρο ή μοσχάρι. Η παραδοσιακή εικονογραφία της θεάς θα απαιτούσε μια 
ελαφίνα ή αγελάδα που θηλάζει το μικρό της ή ένα άλογο, για τα οποία δεν γίνεται 
κανένας λόγος στο ιερό της Βαιθήλ. Για την θεωρία και την σχετική βιβλιογραφία βλ.  O. 
KEEL & C. UELINGER: GGG..ό. π. σελ. 219-220 & Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und 
Theologie...σελ. 86-92. 
1196 Η μνεία της εξόδου θυμίζει την πρώτη εντολή του Δεκαλόγου βλ. H. RINGGREN: 
 .στο THEWAT τομ.V., στ. 1061  ,“עגל„
1197 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 147 192. Προφανώς 
αναλογικά τον πληθυντικό בעלים χρησιμοποιεί και ο Ωσηέ (11,2) αναφερόμενος στον θεό 
Βάαλ, αλλά εννοόντας την λατρεία του σε όλα τα τοπικά ιερά. 
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θεούς και κατά συνέπεια να θεωρηθεί το γεγονός μια παράβαση της πρώτης 

εντολής.  

 Μια πιο σαφή εικόνα δίνει το κείμενο 2 Βασ. 17, το χρονικό της 

καταστροφής του κράτους του Ισραήλ, στο οποίο φαίνονται τα ιστορικά και τα 

θεολογικά πλαίσια της ορολογίας των δυο παραπάνω κειμένων1198. Ακριβώς στο 

2 Βασ. 17,7 δίνεται η δευτερονομιστική εξήγηση της καταστροφής που δεν είναι 

άλλη από την αμαρτία του λαού έναντι του Γιαχβέ, ο οποίος τους έβγαλε από 

την Αίγυπτο. Η αμαρτία αυτή είναι ότι λάτρεψαν άλλους θεούς (אלהים אחרים)1199. 

Η συχνή αντιπαραβολή του θεού της εξόδου με τους άλλους θεούς δείχνει 

σαφώς την εξάρτηση από την 1η εντολή.  Επομένως το 32ο κεφ. της Εξόδου στην 

μορφή που παραδίδεται σήμερα προϋποθέτει το κήρυγμα του προφήτη Ωσηέ για 

την λατρεία των Βααλίμ, αλλά και τις πληροφορίες του δευτ. ιστορ. έργου για τη 

λατρεία των δαμάλεων του Ισραήλ, καθώς και την πρώτη εντολή. Στην έρευνα 

πιθανολογείται ότι η διήγηση βασίζεται σε μια αρχαιότερη παράδοση, στην 

οποία το ένα ομοίωμα του ταύρου θα χαρακτηριζόταν ως θεός (אל) και θα 

συνδεόταν με ρήματα στον ενικό αριθμό, έτσι ώστε να στέκει λογικά το 

κείμενο1200.  

 Τα κοινά στοιχεία όμως των διηγήσεων για τον ταύρο του Ααρών και τους 

ταύρους του Ιεροβοάμ προκαλούν το ερώτημα της σχέσης των δυο κειμένων που 

παρουσιάζουν ακριβώς το ίδιο ολίσθημα του Ισραήλ, αλλά σε διαφορετικό 

χωρόχρονο. Πολύ περισσότερο αινιγματική γίνεται η σημασία του Εξ. 32. 

Παρουσιάζεται ο Μωυσής να καταστρέφει παραδειγματικά τον μόσχο, 

εκφράζοντας ότι δεν οφείλεται το είδωλο στην θέληση του θεού, αλλά του λαού 

που πρέπει για αυτό να τιμωρηθεί. Ο Μωυσής γίνεται ο κατεξοχήν 

1198  Βλ. K. SCHMID: Literaturgeschichte des A.T…ό. π. σελ. 121.  
1199 Στο κείμενο δεν λείπει η μνεία στα ομοιώματα του ταύρου (2 Βασ. 17,6), αυτήν την 
φορά μαζί με τις ασέριμ και την λατρεία της στρατιάς του ουρανού, αλλά και 
συγκεκριμένα τον Βάαλ. Η αποκλειστικότητα της λατρείας του Γιαχβέ χωρίς 
συμβιβασμούς είναι η πιο βασική αρχή του δευτ. ιστορ. έργου. Και βέβαια η 
αποκλειστικότητα αυτή που βασίζεται κατά πολύ στη νοοτροπία που εκφράζουν οι  
κρατικές συμφωνίες υποταγής στον ασσύριο μονάρχη είναι μια διδασκαλία που 
χρονολογείται πριν την βαβυλώνια αιχμαλωσία. Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. 
π. σελ. 593. 
1200 Βλ. H. MOTZKI: „Ein Beitrag zum Problem des Stierkultes in der Religionsgeschichte 
Israels“, Vetus Testamentum, 25  (1975),  σελ. 470-485. 
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εικονοκλάστης1201. Είναι σαφές ότι καταστροφή του ειδώλου πρέπει να 

κατανοηθεί σαν μια συμβολική πράξη που πιθανόν βασίζεται στα πρότυπα της 

μυθολογίας της αρχαίας Ανατολής1202. Στο έπος της αρχαίας Ουγκαρίτ 

αναφέρεται ότι η Ανάθ εκδικούμενη τον φονιά του Βάαλ, τον Μώθ, τον 

σκοτώνει, τον κόβει σε κομμάτια και τον αλέθει όπως το σιτάρι. Τα απομεινάρια 

του σκορπά στα χωράφια. Πιθανή είναι και μια μαγική εξήγηση, αφού αυτό που 

καταστρέφεται είναι ένα λατρευτικό αντικείμενο. Το σπουδαιότερο στοιχείο 

όμως εδώ είναι η πληροφορία ότι πρόκειται για ένα είδωλο του θεού της εξόδου 

από την Αίγυπτο. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι μια προ και μια 

μετά τον Μωυσή περίοδος της θρησκείας και βέβαια των λατρευτικών εθίμων. 

Το είδωλο εμφανίζεται όταν ο  Μωυσής απουσιάζει, εξαφανίζεται όμως με την 

επιστροφή του από το όρος. Στο στ. 19 ο Μωυσής καταστρέφει τις πλάκες, τις 

οποίες κατέγραψε ο ίδιος ο θεός και από τις δυο πλευρές. Η βίαιη καταστροφή 

των λίθινων πλακών έχει θεολογική βαρύτητα και αποτελεί την κορύφωση του 

κεφ. Εξ. 321203. Σημαίνει την διάλυση της διαθήκης/συνθήκης του Γιαχβέ με τον 

λαό.  

Η επανάληψη της ίδιας αμαρτίας του Ισραήλ από έναν βασιλιά και 

μάλιστα στην προσπάθειά του να  ενισχύσει την αποχώρηση των βορείων 

φυλών από την εξουσία της δαβιδικής δυναστείας και να παγιώσει την 

αυτονόμηση τους υπό την ηγεσία του, μοιάζει ιδιαίτερα προβληματική. Θα 

έπρεπε η παράδοση του Εξ. 32 να ήταν άγνωστη στον Ισραήλ του 9ου π.Χ. αιώνα, 

ώστε να μην υπάρξει αντίδραση για την στάση του Ιεροβοάμ, πράγμα που δεν 

φαίνεται απίθανο. Πολύ περισσότερο η διήγηση αυτή ερμηνεύεται ως μια 

θεολογική πραγματεία που αναφέρεται ιστορικά ακριβώς στην πράξη του 

Ιεροβοάμ και του κράτους του Ισράηλ γενικότερα την οποία θέλει να ερμηνεύσει 

ως αμαρτία και αποστασία από τον Γιαχβέ1204.  Σύμφωνα με τη σύγχρονη 

1201  Σύμφωνα με τον Κ.  ΚΟΕΝΕΝ  ο Μωυσής γίνεται ο προπάτωρ των εικονοκλαστών 
(Ahnvater der Bilderstürmer) βλ. του ιδίου: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 192. 
1202  Για τα πρότυπα βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion (OBO 
4), Freiburg-Göttingen 1974, σελ. 386. 
1203 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion (OBO 4), Freiburg-
Göttingen 1974, σελ. 386. 
1204 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Eherne Schlange und goldenes Kalb“, στο ZAW  111. (1999), σελ. 364. 
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ιστορικοκριτική έρευνα  το Εξ. 32 προϋποθέτει  τη διαίρεση των βασιλείων και τα 

γεγονότα στην Δαν και την Βαιθήλ και σχολιάζει ακριβώς τις πληροφορίες του 

κειμένου 1 Βασ. 12 από την οπτική της ιεροσολημητικής θεολογικής 

παράδοσης1205. Οι συγγραφείς-θεολόγοι του Εξ. 32 προσπάθησαν να δώσουν 

απάντηση στο κεντρικό θεολογικό πρόβλημα της εποχής της ασσυριακής 

κατάκτησης και της πτώσης του κράτους των βορείων φυλών. Την αιτία της 

πτώσης βλέπουν στην θρησκευτική κατάπτωση του λαού και κυρίως των 

βασιλέων1206. 

 Με την θεώρηση αυτή μπορεί να εξηγηθεί και ο πληθυντικός אלהים, 

σύμφωνα με τον οποίο η κατασκευή του χρυσού μόσχου γίνεται αντιληπτή ως 

λατρεία ξένων θεών 1206F

1207 και κατά συνέπεια παράβαση της πρώτης εντολής. Όμως 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι, για τους οποίους οι συντάκτες 

θέλησαν να συνδέσουν την αποστασία της κατασκευής και της λατρείας ενός 

ειδώλου που πολύ πιθανόν να αναπαριστούσε τον ίδιο τον θεό της εξόδου με την 

πρώτη εντολή και όχι με την δεύτερη, την απαγόρευση των ειδώλων. Πολύ πιο 

σημαντικό είναι το ερώτημα, αν πράγματι υπήρχε την εποχή της καταγραφής 

του κειμένου η απαγόρευση των ειδώλων. 

 

ΙΙ.3.1.3.β. Έξοδος και καθοδήγηση  

 Όπως φαίνεται από τα βιβλικά κείμενα που αναφέρονται στην λατρεία 

του χρυσού μόσχου ή των δαμάλεων του Ιεροβοάμ, η θεότητα που σχετίζεται με 

τα ομοιώματα αυτά έχει να κάνει με μια συλλογική ανάμνηση κεντρικής 

σημασίας για το κράτος του Ισραήλ, την έξοδο από την Αίγυπτο1208. Ως ταύρος 

1205 Βλ. S. MOWINCKEL: “Wann wurde der Jahwäkultus in Jerusalem offiziell bildlos” Acta 
Orientalia, vol. (8 (1930)  σελ. 263, R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels...ό. π. σελ. 224-225,  
Α. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 351 σημ. 1739 & E. ZENGER: Einleitung in 
das A.T…ό. π. σελ. 170-171. 
1206 Βλ. Κ.  ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie... ό. π. σελ. 192. 
1207 Ένα ίχνος αυτής της κατανοήσης ότι το ομοίωμα του ταύρου παριστάνει άλλους 
θεούς και όχι τον θεό της εξόδου εμφανίζεται στην εισαγωγή του βιβλίου Τωβίτ 1,5, όπου 
η δάμαλις χαρακτηρίζεται ως ο Βάαλ. Αν και το Εξ. 32, καθώς και η σημείωση του 1 Βασ. 
12 δεν κάνουν λόγο για τον Βάαλ, αλλά για τον θεό της εξόδου. Πρβλ. Κ.  ΚΟΕΝΕΝ: 
Bethel. Geschichte, Kult und Theologie... ό. π. σελ. 94-95. 192. 
1208 Όπως φαίνεται η βασιλική ιδεολογία στο κράτος του Ισραήλ βασίζόταν στην 
συλλογική ανάμνηση της απελευθέρωσης των φυλών από τον αιγυπτιακό ζυγό και 
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κατανοείται ο θεός ή οι θεοί της εξόδου, της αντιπαράθεσης δηλαδή και της 

απελευθέρωσης από τους Αιγυπτίους και της καθοδήγησης και εγκατάστασης 

στην χώρα. Χαρακτηριστικός είναι ο πρώτος στίχος του Εξ. 32 που ο λαός ζητά 

καθοδήγηση στην περιπλάνηση του. Το αίτημα αυτό καθώς και ο τίτλος «θεοί 

που σε οδήγησαν από την Αίγυπτο» θίγουν τη λειτουργία του ειδώλου όχι τόσο ως 

κεντρικού λατρευτικού συμβόλου της θεότητας, αλλά πολύ περισσότερο ως 

συμβόλου καθοδήγησης. Ένας τέτοιος ρόλος γίνεται περισσότερο φανερός στο 

τέλος της ιστορίας με την καταστροφή του ταύρου και την κατασκευή της 

κιβωτού της Διαθήκης, η οποία κατά την πορεία στην έρημο προπορεύεται των 

φυλών.  Το στοιχείο αυτό της καθοδήγησης συνέδεσε ο O. EISSFELDT με τα 

ομοιώματα των ταύρων που προσαρμόζονταν, όπως φανερώνουν κάποια 

ευρήματα πάνω σε δοκούς και λειτουργούσαν ως λάβαρα (εικ. 287 πρβλ.  εικ. 40. 

41 44. 45. )1209.  Μια τέτοια κατασκευή  μπορεί να είναι χρήσιμη στις λιτανείες1210 ή 

στον πόλεμο, αλλά τα είδωλα, τα οποία στήθηκαν στην Δαν και την Βαιθήλ δεν 

θα μπορούσαν να είναι απλά λάβαρα1211, αλλά λατρευτικά αγάλματα με 

καθοριστικό ρόλο στην λατρεία. Η ερμηνεία του ομοιώματος  του ταύρου ως 

λαβάρου θείας καθοδήγησης δεν έχει τύχει αποδοχής, αν και δεν είναι σαφές 

οπωσδήποτε της εγκατάστασης τους στην χώρα. Η έξοδος είχε ουσιαστική σημασία για 
την κρατική υπόσταση και η ανάμνηση αυτής της παράδοσης ενεργοποιείται στην 
λατρεία ενός βασιλικού ιερού και όχι άλλες τοπικές παραδόσεις, όπως εκείνες του Ιακώβ. 
Πόκειται για κάτι πράγματι λυσιτελές για την επιβίωση των φυλών και του κράτους και 
συσπειρώνει τον λαό γύρω από τον βασιλιά. Αντίθετα, στην Ιερουσαλήμ δεν φαίνεται να 
χρησιμοποιείται τέτοιου είδους ανάμνηση. Στην Σιών φαίνεται να κυριαρχούν 
λειτουργικές εκφράσεις που τονίζουν τον ρόλο του Γιαχβέ ως βασιλιά, όπως «ο κύριος 
εβασίλευσε» ή «ο καθήμενος επί των χερουβίμ». βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel 
…ό. π. σελ. 40-42. Για την Σιών βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: "Ο Κύριος εβασίλευσεν"Η 
απόδοση του τίτλου βασιλιάς στον Γιαχβέ, Θεσσαλονίκη 1983.  
1209 Βλ. Ο. EISSFEDT:„Lade und Stierbild“, στο  ZAW 58. (1940-1), σελ. 298-300, K. JAROŠ: Die 
Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion (OBO 4), Freiburg-Göttingen 1974, σελ. 367-
369 &  R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels.... ό. π. σελ. 222 σημ. 49. 
1210 Ως βασικό παράδειγμα ισχύει για τον Ο. EISSFEDT (Lade und Stierbild… ό. π. 297-299) 
το ανάγλυφο της τρίτης χιλιετίας από το Μάρι (εικ. 287), ενώ τα επιχειρήματα του για 
την χρήση λαβάρων έχουν να κάνουν με τα βιβλικά κείμενα Εξ. 17, 8-16. Αρ. 21, 4-9. 2 
Βασ. 18,4. Πρβλ. Η. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 45-46 σημ. 85. 
1211 βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 45-46. Ο K. JAROŠ (Die Stellung des 
Elohisten …ό. π. σελ. 224. 382) δεν αποκλείει την ταύτιση ενός αρχαίου συμβόλου 
καθοδήγησης με τα λατρευτικά αγάλματα της Δαν και της Βαιθήλ.  
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πως κατανοεί ο O. EISSFELDT τον ρόλο του ζώου στην φανέρωση του θεού στην 

λατρεία1212.   

 Η πατερική γραμματεία βλέπει στον χρυσό μόσχο και στις δαμάλεις του 

Ιεροβοάμ, όπως και η σύγχρονη αιγυπτιολογία τον αιγυπτιακό Θεό Άπι. Αυτό 

υποστηρίζει στην ερμηνεία του ρε΄Ψαλμού (105,19) ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος1212F

1213, 

και στα σχόλια του για το βιβλίο του προφήτη Ωσηέ ο Κύριλλος Αλεξανδρείας1213F

1214. 

Την ίδια ερμηνευτική διασώζει και ο Ιωάννης ο Φιλόπονος1214F

1215. Η σύγχρονη 

βιβλική έρευνα έχει απομακρυνθεί από την ιδέα αυτή, όχι όμως και η σύγχρονη 

αιγυπτιολογική έρευνα, ιδιαίτερα ο J. ASSMAN1215F

1216. 

 

ΙΙ.3.1.3.γ. Ο Ααρών και η αρχαία παράδοση του ιερού της Βαιθήλ 

 Όπως φαίνεται το κείμενο στρέφεται με πολεμική διάθεση κατά της 

κατασκευής ενός τέτοιου ομοιώματος, όμως στους αρχικούς στίχους  1-6 

απουσιάζει οποιαδήποτε πολεμική. Η ουδετερότητα των στίχων αυτών έχει 

οδηγήσει την έρευνα στην υπόθεση ότι η  διήγηση του κεφαλαίου 32 προϋποθέτει 

ένα μη πολεμικό κείμενο που θα μπορούσε να ανήκει στις παραδόσεις του ιερού 

της Βαιθήλ1217. Η παρουσία μάλιστα του Ααρών και ο πρωταγωνιστικός του 

1212 Ο  H. PFEIFFER ( Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 46) θεωρεί ότι μοναδικός τρόπος 
εξήγησης ενός ταύρου ως λαβάρου είναι ο ρόλος του λατρευτικού αγάλματος της 
θεότητας. 
1213  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εις ψαλμούς 101-107, PG 55.662.76 - 663.3: « Ἔχοντες γὰρ 
ἐξ Αἰγύπτου φαντασίαν τοῦ Ἄπιδος͵ ὅστις ἦν ἐν τῇ Μέμφιδι͵ καὶ οὐχὶ τούτῳ͵ ἀλλὰ καὶ 
πολλοῖς γλυπτοῖς προσεκύνησαν. Ἕνα γοῦν μόσχον πεποιηκότες πολλοὺς ἐδείκνυον 
φάσκοντες· Οὗτοι οἱ θεοί σου͵ Ἰσραὴλ͵ οἱ ἀναγαγόντες σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου. Ἐπελάθοντο τοῦ 
Θεοῦ τοῦ σώζοντος αὐτοὺς͵ τοῦ ποιήσαντος μεγάλα ἐν Αἰγύπτῳ͵ θαυμάσια ἐν γῇ Χὰμ͵ 
φοβερὰ ἐπὶ θαλάσσης ἐρυθρᾶς» 
1214 ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Εξήγησις υπομνηματική εις τον προφήτην Ωσηέ 1.208.23: 
«εἰς τύπον δὲ τοῦ παρ΄ Αἰγυπτίοις Ἄπιδος ἡ δάμαλις ἦν͵ ἢν ἐποίησεν Ἱεροβοάμ». 
1215 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ: Των εις την Μωυσέως Κοσμογονίαν Εξηγητικων 160.15-23: 
«ὅτι γὰρ τοῖς τῶν Αἰγυπτίων σεβάσμασι τὸ τῶν Ἑβραίων συναναπεφυρμένον ὑπῆρχε γένος 
ἔδειξαν͵ ὅτε Μωϋσῆς ἐν τῇ νεφέλῃ μὴ ὁρώμενος αὐτοῖς τεσσαράκοντα διέτριψεν ἡμέρας· 
μόσχον γὰρ εὐθὺς πεποιηκότες χρυσοῦν͵ εἴδωλον Ἄπιδος͵ ὃν Αἰγύπτιοι θεὸν ἐγχώριον 
ἔχουσι͵ καὶ τοῦτο θεοποιήσαντες καὶ τῶν τοσούτων ἐκ θεοῦ τεραστίων ἐπιλελησμένοι τε 
τολμήκασιν εἰπεῖν· οὗτοι οἱ θεοί σου͵ Ἰσραήλ͵ οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου». 
1216 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion (OBO 4), Freiburg-
Göttingen 1974, σελ. σελ. 381 & J. ASSMAN: Moses der Ägypter, München 62007, σελ. 107. 
1217 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Eherne Schlange und goldenes Kalb... ό. π. σελ. 366-370. Πρβλ. του 
ιδίου: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 139-149. 
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ρόλος είναι ένα ακόμη στοιχείο που συνδέει τη διήγηση με το ιερατείο της 

Βαιθήλ, το οποίο αξιώνει ααρωνητική καταγωγή1218.  

 Ο Ααρών  απολαμβάνει στις διηγήσεις της Π.Δ. σε γενικές γραμμές μια 

ιδιαίτερη συμπάθεια με αποτέλεσμα μια θετική εικόνα1219. Σε κείμενα της 

Ιερατικής Πηγής της Πεντατεύχου αναγνωρίζεται ως ο προπάτορας του 

ιεροσολυμητικού ιερατείου. Είναι αναπόφευκτη η απορία, γιατί σε ένα πολεμικό 

κείμενο, το οποίο προγραμματικά στρέφεται κατά της κατασκευής και της 

λατρείας ενός ειδώλου, πρωταγωνιστεί και μάλιστα ως κατασκευαστής ο 

γενάρχης των ιερέων, ο Ααρών. Ακόμα και στο κεφ. 32, όπως δείχνουν η 

μεταγενέστερη επεξεργασία που εστιάζεται στη συλλογική ευθύνη του λαού και  

η απολογία του Ααρών στους στ. 22-24, φαίνεται ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος 

του αρχιερέα στην αποστασία του λαού δεν συμβαδίζει με την δικαιολόγηση της. 

Η προβληματική συμμετοχή του απασχόλησε  τους συντάκτες, οι οποίοι θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο πρόσωπο να παίξει αυτόν τον 

αρνητικό ρόλο1220. Παρόλα αυτά η  δυσάρεστη  δράση του Ααρών, παρά τον 

τονισμό της συλλογικής ευθύνης, δεν αποκρύπτεται.  Αυτό είναι μια καλή 

ένδειξη ότι χρησιμοποιήθηκαν αρχαίες παραδόσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο 

Ααρών θεμελιώνει μια λατρεία με επίκεντρο το ομοίωμα ενός ταύρου1221. 

Επομένως, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι για τη σύνταξη του κεφαλαίου είχαν οι 

συγγραφείς στην διάθεσή τους μια παράδοση που ήθελε πράγματι τον Ααρών 

θεμελιωτή της λατρείας του θεού της εξόδου με κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο 

το είδωλο ενός ταύρου. Ο τόπος από τον οποίο θα μπορούσε να προέρχεται μια 

τέτοια παράδοση ίσως είναι το ιερό της Βαιθήλ και η παράδοση αυτή δεν 

1218 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ. 224 σημ 59. 
1219 Εξαίρεση το Αριθμ. 12 πρβλ. Αριθμ .20,1-13 βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: "Eherne Schlange und 
goldenes Kalb...ό.π. σελ. 367. 
1220 βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: "Eherne Schlange und goldenes Kalb... ό.π. σελ. 367. 
1221 Εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον ότι κάτι τόσο αρνητικό όπως η κατασκευή του μόσχου 
οφείλεται στον Ααρών, μια τόσο σημαντική προσωπικότητα στην Π.Δ., τον ηγέτη της 
λατρείας. Θεωρήθηκε ότι ακριβώς η αντίθεση αυτή είναι και η εγγύηση της ιστορικής 
αξιοπιστίας του κεφ. Εξ. 32 ( H. Junker). Για άλλους ερευνητές θωρήθηκε ότι ο Ααρών 
ανέλαβε την ευθύνη μιας πράξης του Μωυσή (H. Valentin). Βέβαια η ιδέα ότι ο Μωυσής 
στην αρχική διήγηση  θα μπορούσε να είναι ο κατασκευαστής του μόσχου είναι μια 
υπόθεση χωρίς κανένα έρεισμα στις πηγές. Για το ζήτημα βλ. R. ALBERTZ: 
Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ.  224 σημ. 59 & Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Eherne Schlange und 
goldenes Kalb“, ZAW 111. (1999), σελ. 367-368 σημ. 39.  
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αποκλείεται να ήταν μέρος των ιερών λόγων για την ίδρυση της λατρείας του 

ιερού1222.  

 Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στην Π.Δ. που δείχνουν ότι ο Ααρών 

συνδέεται με την Βαιθήλ και το κράτος του Ισραήλ, ακόμα και συμπτώσεις που 

συγχέουν τον αρχιερέα με τον βασιλιά Ιεροβοάμ. Στο βιβλίο των Κριτών (20,26-

28) αναφέρεται ότι ο Φινεές, υιός Ελεαζάρου, εγγονός του Ααρών θητεύει σαν 

ιερέας στη Βαιθήλ1223. Οι τάφοι, τόσο του Ελεαζάρου υιού Ααρών και του Φινεές 

του εγγονού του μνημονεύονται στα ορεινά της φυλής του Εφραίμ (Ιησ. 24,33)1224. 

Τα ονόματα Ναβάδ  και Αβιουδ αναφέρονται στην Π.Δ. ως ονόματα των δυο 

υιών του Ιεροβοάμ (1 Βασ. 14,17. 15,27.). Και στην Πεντάτευχο τα ίδια ονόματα 

ισχύουν ως ονόματα των δυο ανυπάκουων υιών του Ααρών που βρήκαν τραγικό 

τέλος, εξαιτίας της παράβασης τους στην λατρεία του Γιαχβέ (Λευ. 10,1-3)1225. Η 

ομοιότητα αυτή δεν πρέπει να οφείλεται στο τυχαίο. Ίσως μπορεί να κατανοηθεί 

και σαν μια ένδειξη ότι οι αληθινοί παραβάτες είναι οι δυναστείες του βορείου 

κράτους και για αυτό θανατώθηκαν από τον θεό1226. 

 Όπως φαίνεται από τη σχέση του Ααρών με την Βαιθήλ, αλλά και από τα 

παράλληλα στοιχεία μεταξύ του Ιεροβοάμ και του Ααρών είναι πολύ πιθανό να 

δημιουργήθηκαν τοπικές παραδόσεις από το ιερατείο της Βαιθήλ για την 

ααρωνητική καταγωγή του ζωόμορφου ειδώλου του ιερού. Σαφώς είναι αδύνατη 

η χρονολόγηση μιας τέτοιας παράδοσης, αλλά δεν αποκλείεται να προέρχεται 

και από τα μέσα του 8ου π.Χ. αιώνα κατά την βασιλεία του Ιεροβοάμ Β΄. Το 

πολεμικό κείμενο που βρίσκεται στο Εξ. 32 άρχισε προφανώς να καταγράφεται 

μετά το 722 π.Χ. Είναι πολύ πιθανόν ότι οι συγγραφείς αξιοποίησαν ένα αρχικό 

1222 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion ...ό.π. σελ. 379-380. 
1223 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ.  224 σημ. 59 &  Κ. ΚΟΕΝΕΝ: 
Bethel. Geschichte, Kult und Theologie (OBO 192), Fribourg / Göttingen 2003 σελ. 138. 
1224 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ.  224 σημ. 59 & Κ. ΚΟΕΝΕΝ: 
Bethel. Geschichte, Kult und Theologie (OBO 192), Fribourg / Göttingen 2003 σελ. 138. 
1225 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion...ό.π. σελ.  379-380, R. 
ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ.  224 σημ. 59, C. DOHMEN: „Nicht sieht 
mich der Mensch und lebt“ (Ex. 33,20) Aspekte der Gottesschau im A.T.“, στο  I. Baldermann 
κ. α.: Jahrbuch für Biblische Theologie (JBTh). Die Macht der Bilder Bd 13 (1998), Neukirchen 1999, 
σελ. 33-37 & Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie (OBO 192), Fribourg / 
Göttingen 2003 σελ. 138. 
1226 Βλ. C. DOHMEN: „Nicht sieht mich der Mensch und lebt“ (Ex. 33,20) Aspekte der 
Gottesschau … ό. π. σελ. 33. 
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κείμενο, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας αιτιολογικός θρύλος 

του ιερού της Βαιθήλ και του ομοιώματος του ταύρου1227. Το κείμενο αυτό 

προφανώς έφτασε στην Ιερουσαλήμ  μετά την καταστροφή του βορείου κράτους 

από πρόσφυγες - πιθανόν ιερείς - που κατέφυγαν εκεί. Η επεξεργασία της 

παράδοσης αυτής και η αντιστροφή της σημασίας του ειδώλου από κάτι θετικό 

σε κάτι αρνητικό έλαβε χώρα προφανώς κάτω από το πρίσμα της πολεμικής του 

προφήτη Ωσηέ. Το κήρυγμα του προφήτη έφτασε στην Ιερουσαλήμ από τους 

«μαθητές» του την ίδια εποχή. Αυτό φαίνεται από το φάσμα που καλύπτει η 

ιστορία, δηλαδή παρουσιάζεται το είδωλο του ταύρου παραδειγματικά από την 

κατασκευή του έως την καταστροφή του, πράγμα που προϋποθέτει την αρπαγή 

και την καταστροφή του ταύρου της Σαμάρειας από τους Ασσυρίους, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτη. Επομένως το κείμενο θέλει να δώσει όχι μια 

αιτιολογία της λατρείας, αλλά μια αιτιολογία της καταστροφής, εξαιτίας της 

λανθασμένης λατρείας. Και η λανθασμένη λατρεία δεν παρουσιάζεται ως 

λατρεία του Γιαχβέ, του θεού που προστατεύει το κράτος και τον βασιλιά, αλλά 

ως λατρεία ξένων θεών. Όπως φαίνεται από την χρήση του πληθυντικού אלהים 

στη λατρευτική κλήση της λατρείας του ταύρου και την απουσία περεταίρω 

σχολιασμού του ειδώλου, δεν προσφέρεται στους συγγραφείς του Εξ. 32, όπως 

και  στους συντάκτες-μαθητές των προφητειών του Ωσηέ, κανένα παραδοσιακό 

έρεισμα από τη λατρευτική διδασκαλία (תורה) του γιαχβησμού, το οποίο 

απαγορεύει την κατασκευή και την προσκύνηση ειδώλων. Για τον λόγο αυτό  

παρουσιάζεται ως πρώτο βήμα στην προαιχμαλωσιακή περίοδο η αποστροφή 

προς τα είδωλα ως μέσα της λατρείας ξένων θεών και όχι του Γιαχβέ.  

 Η αμαρτία της λατρείας ξένων θεών στο είδωλο του ταύρου κατανοήθηκε 

από τους συγγραφείς του δευτερονομιστικού ιστορικού έργου ως η αιτία της 

πτώσης του βορείου κράτους, μόνο που στο Εξ. 32 που υπομνηματίζει το 

1227 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 149. Με την ερμηνεία 
αυτή δεν συμφωνεί η S. SCHROER ( In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 97 σημ 140),  επειδή όχι 
μόνο θεωρεί αδύνατη μια προσέγγιση του αρχικού πυρήνα της διήγησης μέσα από την 
επεξεργασία και τον πολεμικό χρώμα των στίχων, αλλά πιστεύει ότι ο Ααρών ανήκει σε 
κάποιο μεταγενέστερο στρώμα επεξεργασίας και όχι στο αρχικό. Εκτός αυτού, η 
αιτιολογία του ιερού της Βαιθήλ βρίσκεται στην Π.Δ. στο κειμενο Γεν 28, 10-22 και 35,1-15, 
χωρίς να αναφέρεται κάποιο ομοίωμα ταύρου. Αδύνατη την προσέγγιση του λατρευτικού  
τοπικού  θρύλου  θεωρεί και R. ALBERTZ (Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ.225 σημ 61).  
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«προπατορικό αμάρτημα» του κράτους του Ισραήλ, η αμαρτία αυτή από τον 

βασιλιά μετατίθεται στον λαό. Δεν θεωρούνται πλέον οι βασιλείς υπεύθυνοι για 

την καταστροφή, αλλά ως ένοχος για την αιχμαλωσία κατανοείται ο λαός1228. Η 

αμαρτία αυτή χαρακτηρίζεται στο δευτ. ιστ. έργο ως "η μεγάλη αμαρτία" του 

Ιεροβοάμ ( .(Βασ. 17,21 2) (הטאה גדלה  Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ακριβώς 

χαρακτηρισμός βγαίνει από τα χείλη του Μωυσή στο Εξ. 32,30, αυτή την φορά 

προς τον λαό1229. Το βόρειο κράτος χάθηκε  εξαιτίας του ειδώλου του ταύρου 

(ξένοι θεοί) που δεν βοήθησε, όπως και ένα μέρος του Ισραήλ χάθηκε στο Σινά 

εξαιτίας του ειδώλου του δικού τους ταύρου που ενσαρκώνει την λατρεία των 

ξένων θεών (אלהים אחרים)1229F

1230.  

 

ΙΙ.3.1.3.δ. Το είδωλο ενός Ταύρου για τον Γιαχβέ  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιτιολόγηση της απαίτησης του λαού 

να κατασκευαστεί  ένα είδωλο. Ο λαός θέλει με το ιερό αυτό αντικείμενο να 

αποκτήσει την επαφή με τον θεό που χάθηκε, αφότου ο Μωυσής εξαφανίστηκε 

στο όρος1231. Το πρόβλημα της ηγεσίας και της καθοδήγησης του λαού 

παρουσιάζεται ως ο καθοριστικός παράγοντας που ώθησε του Ισραηλίτες να 

απαιτήσουν την κατασκευή του μόσχου. Ο μόσχος κατασκευάζεται για να 

αναλάβει την καθοδήγηση του  λαού στην έρημο (Εξ. 32,1). Απαιτούνται θεοί που 

θα προπορεύονται του λαού μια φράση που είναι πιθανό να προέρχεται από τη 

στρατιωτική γλώσσα της προπόρευσης των ιερών παλλαδίων, των ιερών δηλαδή 

συμβόλων των θεών, τα οποία όπως τα  λάβαρα οδηγούν τον στρατό στη 

μάχη1231F

1232. 

1228 Βλ. K. SCHMID: Literaturgeschichte des A.T…ό. π. σελ. 120 
1229 Βλ. K. SCHMID: Literaturgeschichte des A.T…ό. π. σελ. 121 
1230 Βλ. Κ . ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 149-150 σημ 342. 
1231 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 355. 
1232 Όπως παρατηρεί η A. BERLEJUNG ο συνδυασμός του ιερού ειδώλου με την ηγεσία θα 
πρέπει να είναι από τα  θεμελιώδη σημεία του κειμένου και δεν θα πρέπει η λειτουργία 
αυτή να διαχωρίζεται από αυτό (C. DOHMEN: Das Bilderverbot..ό. π. σελ. 141-145). Η 
γνώμη του EISSFEDT („Lade und Stierbild“ στο ZAW 58. (1940-1), σελ.  282-305) ότι ο 
στίχος  θα πρέπει να κατανοηθεί με βάση τα λάβαρα που έχουν στην κορυφή τους τη 
μορφή ενός ταύρου και λειτουργούν ως σύμβολα ηγεσίας και καθοδήγησης φαίνεται να 
ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα βλ. Της ιδίας: Die Theologie der 
Bilder…ό.π. σελ. 355 σημ. 1760. Για τη μορφή ταύρων στα ιερά λάβαρα βλ. O. KEEL: Das 
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  Ο ρόλος, τον οποίο καλείται να παίξει ο χρυσός μόσχος στην συνέχεια, θα 

πρέπει να συσχετιστεί με το ρόλο της καθοδήγησης και της συμβολικής 

προπόρευσης που αναλαμβάνει η  κιβωτός της διαθήκης, η οποία στον χρόνο της 

διήγησης δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί. Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί η 

αντίδραση του Μωυσή όταν αντικρίζει το μόσχο. Καταστρέφει τις πλάκες των 

εντολών, που προορίζονταν για την κιβωτό και στόχευαν στην καθοδήγηση του 

λαού. Στο τέλος όμως της διήγησης αρχίζει μια άλλη μέρα, το πρωί της 

σωτηρίας1233. Ο Μωυσής αναβαίνει στο όρος και ό θεός τον διατάζει να 

καθοδηγεί το λαό στην έρημο ακολουθώντας το Άγγελο του Γιαχβέ. Ο Άγγελος 

του Γιαχβέ γίνεται μια αντίθεση στο σύμβολο καθοδήγησης που ζητά ο λαός από 

τον Ααρών, το ομοίωμα του ταύρου. Ο θεός δεν θέλει να καθοδηγεί τον λαό στην 

έρημο το ομοίωμα του ταύρου, αλλά ο Άγγελος του Γιαχβέ που συνοδεύει τον 

Μωυσή στο έργο του1234. Χωρίς όμως την αυθεντία του Μωυσή δεν υπάρχει 

αυθεντική λατρεία του Γιαχβέ, ακόμα και αν αυτή ισχυρίζεται ότι προέρχεται 

από τον Ααρών. Στη διήγηση αυτή φαίνεται ότι οι συντάκτες αναγνωρίζουν στο 

βόρειο κράτος μια μορφή της λατρείας του Γιαχβέ που αποκλίνει από τη 

μωσαϊκή παράδοση1235. 

 Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της διήγησης είναι ότι  η κατασκευή του χρυσού 

μόσχου έρχεται σε  αντίθεση με την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου και 

των σκευών της λατρείας1236. Το κεφ. 32 καθώς και  τα ακόλουθα κεφ. 33. και 34. 

που αποκαθιστούν ουσιαστικά την σχέση με τον θεό μετά από την πτώση του 

λαού στην λατρεία του χρυσού μόσχου διακόπτουν  μια μεγάλη ενότητα, στην 

οποία εκτίθεται η κατασκευή λατρευτικών αντικείμένων (Εξ. 25-33. 35-40). Η 

σκηνή και τα αντικείμενα της ιερής λατρείας δεν οφείλονται στην πρωτοβουλία 

του λαού ή κάποιου μεμονωμένου προσώπου, αλλά του  Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ δίνει 

εντολές στον Μωυσή για το υλικό, την κατασκευή, αλλά και τους τεχνίτες των 

Recht der Bilder gesehen zu werden, (OBO 122) Freiburg, Schweiz-Göttingen 1992, σελ. 169-193 
ιδιαίτερα  εικ. 150. 172. 173. 
1233 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten...ό.π. σελ. 387. 
1234 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten.. ό.π. σελ. 388. 
1235 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten.. ό.π. σελ. 388. 
1236 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ 355-356. 
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σκευών που θα χρησιμοποιηθούν στη λατρεία του1237. Η  είδωλο του ταύρου είναι 

το μόνο αντικείμενο λατρείας που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω 

ενότητα. Για την κατασκευή του δεν δόθηκε εντολή στον Μωυσή από τον θεό και 

δεν  αποκαλύφθηκε σε αυτόν η μορφή ή το ομοίωμα (תבנית) ενός ταύρου, όπως 

συνέβη με την σκηνή (Εξ. 25,9). Για να αρνηθούν όμως οι συντάκτες τον ταύρο ως 

"απαράδεκτο" σύμβολο της παρουσίας του Γιαχβέ στην λατρεία δεν αναφέρονται 

σε κανενός είδους απαγόρευση των ειδώλων. Μάλιστα, η κατασκευή του 

παρουσιάζεται ως κάτι αναγκαίο και αυθόρμητο από τον λαό και το ιερατείο. 

Στην διήγηση του Εξ. 32 η λατρεία του Γιαχβέ με κέντρο το είδωλο του ταύρου 

απορρίπτεται ως κάτι ξένο με τον Μωυσή και με λεξιλόγιο που ταιριάζει στην 

απαγόρευση της λατρείας άλλων, ξένων θεών και την κατοχύρωση της 

αποκλειστικότητας της λατρείας του Γιαχβε.  

 Το είδωλο ως είδωλο αυτό καθαυτό δεν σχολιάζεται καθόλου. Το κείμενο 

επικεντρώνεται στο γεγονός ότι πουθενά δεν δόθηκε θεϊκή εντολή για την 

κατασκευή του. Βέβαια, το ερώτημα εδώ είναι ότι η άρνηση του ειδώλου 

προέρχεται απλά και μόνο από την ιδιοτροπία της θεότητας, όπως στο Σιππάρ ή 

υπάρχει ένας βαθύτερος στόχος1238.  

 Στην ίδια ενότητα (Εξ. 32,15-16 & 19-20) αντιδιαστέλλεται  ο χρυσός 

μόσχος  με τις λίθινες πλάκες των εντολών. Το είδωλο κατασκευάστηκε από 

ανθρώπους με πρωτοβουλία του λαού, ενώ οι πρώτες πλάκες ήταν εξολοκλήρου 

έργο του θεού1239. Μετά την καταστροφή τους η κατασκευή νέων πλακών (פסל) 

γίνεται κατόπιν εντολής του θεού και με βάση την μορφή των πρώτων, κατά 

σωστό, επιτρεπτό τρόπο (Εξ. 34,1-5). Ο χρυσός μόσχος κατασκευάστηκε από τον 

Ααρών κατόπιν πρωτοβουλίας του λαού, ενώ οι πλάκες των εντολών από το 

Μωυσή μετά από εντολή του θεού. Οι νέες πλάκες είναι η απάντηση του θεού 

στην αγωνία του λαού για μια ορατή παρουσία του θεού που εγγυάται την θεία 

καθοδήγηση μετά βέβαια την παρακοή μιας μερίδας του λαού και την τιμωρία 

1237 Βλ.A. BERLEJUNG: “Der Handwerker als Theologe”, στο VT 46. (1996) σελ. 156. 158 & της 
ιδίας: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 356. 
1238 Βλ. T. PODELLA:„Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive auf das 
alttestamentliche Bildervebot“, στο Scandinavian Journal of Old Testament, Vol. 15 (2001), σελ. 
210 σημ. 25. 
1239 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 356-357. 
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τους. Αντί για το είδωλο ενός ταύρου προβάλλεται ο νόμος, η Τωρά, οι εντολές 

του θεού1240. Η κιβωτός όμως από το Σινά με τις δυο λίθινες πλάκες του Γιαχβέ 

δεν είχε θέση στο άδυτο του ναού της Βαιθήλ, αλλά στο άδυτο του ναού της 

Ιερουσαλήμ. 

 

ΙΙ.3.1.4. Ο Γιαχβέ ως Ταύρος  

Η σύνδεση του ταύρου της Βαιθήλ με το γεγονός της εξόδου των 

ισραηλιτικών φυλών από την Αίγυπτο παραπέμπει στον θεό της εξόδου, τον 

Γιαχβέ. Πρόκειται για κείμενα που όχι μόνο υπονοούν, αλλά ρητά κάνουν λόγο 

για την λατρεία του Γιαχβέ ως θεού της εξόδου με κέντρο το ομοίωμα ενός 

ταύρου1241. Αυτά είναι προφητείες του προφήτη Ωσηέ, αναφορές του δευτ. ιστορ. 

έργου (1 Βασ 12,26-31 πρβλ. 2 Βασ. 10,29 & 17,16) και κυρίως η διήγηση της 

λατρείας του χρυσού μόσχου στα κεφ. Εξ. 32 και  Δευτ. 9, καθώς και ελάχιστες 

ακόμη αναφορές για την ίδια ιστορία (Ψαλ. 106,19-23 &  Νεεμ. 9,18). Διασώζονται 

επίσης και  αρχαίες λειτουργικές εκφράσεις ποιητικού χαρακτήρα, με βάση τις 

οποίες μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο Γιαχβέ δέχεται ιδιώματα και 

χαρακτηριστικά μιας ταυρόμορφης θεότητας1242. 

 Για παράδειγμα στην ευλογία του προφήτη Βιλεάμ (Αρ. 14,8 & 23,22)1243 

αναφέρεται ρητά ότι: «ο θεός (אל) που σε έβγαλε από την Αίγυπτο έχει τα κέρατα 

ενός άγριου ταύρου (ראם)». Εδώ δεν χρησιμοποιείται ο γνωστός από τα κείμενα 

πολεμικής όρος עגל, αλλά η λέξη ראם που αντιστοιχεί στο ακκαδικό επίθετο 

rimu1243F

1244, γνωστό σαν χαρακτηρισμός των θεών της Μεσοποταμίας1244F

1245. Σε κάθε 

1240 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 356-357. 
1241 Βλ. H. MOTZKI: „Ein Beitrag zum Problem des Stierkultes in der Religionsgeschichte 
Israels“, Vetus Testamentum, 25  (1975),  σελ. 483-485.  
1242 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ. 222 σημ 46. 
1243 Βλ. H. MOTZKI: „Ein Beitrag zum Problem des Stierkultes… ό. π. σελ. 484 & C. EVANS: 
“Cult Images, royal Policies and the Origins of Aniconism…ό. π. σελ. 203. 
1244 Κατά λέξη σημαίνει "άγριος ταύρος" και χρησιμοποιείται σε παρομοιώσεις ηρώων, 
όπως ο Γκιλγαμές, βασιλέων, αλλά και θεοτήτων. Όπως αποκαλύπτει ένα κείμενο από 
την Μεσοποταμία τον χαρακτηρισμό δέχονται και θεότητες, στην εικονογραφία των 
οποίων  ο ταύρος δεν παίζει κανένα ρόλο, όπως Σαμάς, ο θεός του ήλιου. Εμφανίζεται 
και σε κύρια ονόματα με πρώτο συνθετικό ένα θεϊκό όνομα, όπως Αδάδριμι (ο Αδάδ είναι 
ένας άγριος ταύρος), Αδάδριμιλάνι (ο Αδάδ είναι ο άγριος ταύρος των θεών), Ασσούρριμε 
(ο Ασσούρ είναι ένας άγριος ταύρος), Σινριιμουριμ (ο Σίν είναι ο άγριος ταύρος της Ούρ) 
κ.α. βλ. Το λήμμα «rimu A» στο CAD Vol. 14, Chicago 1999,  σελ. 359-363 κυρίως 361-362.  
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περίπτωση, αν και ο λόγος φαίνεται μεταφορικόςκαι το κέρας συμβολίζει εκ των 

πραγμάτων την δύναμη1246, οι θεότητες της Μεσοποταμίας, των Χετταίων της 

Ανατολίας, της Συρίας, αλλά και των Φοινίκων εμφανίζονται στην εικονογραφία 

τουλάχιστον με ένα ζεύγος κεράτων στην τιάρα τους (στην Μεσοποταμία και 

την χεττιτική τέχνη τα κέρατα της τιάρας είναι πολύ περισσότερα). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η στήλη του θεού Ελ από την Ουγκαρίτ 

(εικ. 131), η στήλη του ένοπλου Βάαλ από το ίδιο μέρος (εικ. 332), αλλά και δυο 

αγάλματων θεών από την Εγκωμή της Κύπρου (εικ. 334. 335). Χαρακτηριστικά 

είναι τα επίθετα bel qarni (κύριος των κεράτων) και qarnu (κερασφόρος) που 

συναντούνται σε ακκαδικούς ύμνους του σεληνιακού θεού Σιν, ίσως ένας 

προφανής υπαινιγμός για τις δυο όμοιες με κέρατα κεραίες της νέας σελήνης1247.   

Στις  παραδόσεις των πατριαρχών φαίνεται ο Ιακώβ να είναι εκείνος που 

πρωταγωνιστεί στην θεμελίωση της λατρείας της Βαιθήλ. Η οικογένεια του είναι 

αυτή που λατρεύει μια θεότητα που αποκαλείται άλλοτε «θεός του Ισραήλ», 

άλλοτε «θεός του Ιακώβ», αλλά και σε μια ιδιαίτερα αρχαία ευλογία ονομάζεται 

και «ταύρος του Ιακώβ» ( 1247F(Γεν 49,24) (אביר יעקוב

1248, ένας χαρακτηρισμός που 

δέχεται και ο θεός Ελ της αρχαίας Ουγκαρίτ1248F

1249. Αλλά και στην ευλογία του 

1245 Βλ. H. MOTZKI: „Ein Beitrag zum Problem des Stierkultes… ό. π. σελ. 484. 
1246 Για την μεταφορική χρήση του όρου  "קרן" βλ. M. SIRING: “Τhe Ηorn-motifs of the Βible 
and the Αncient Νear Εast”, στο Andrews University Seminary Studies Vol. 22, No. 3, (1984), 
σελ. 327-340. 
1247 Βλ. M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor- Die Stele von Betsaida (et-
Tell,) (OBO 161) Göttingen – Freiburg 1998, σελ. 32-33. Στο ανάκτορο του αρχαίου Μάρι 
βράθηκε μια τοιχογράφια, στην οποία εμφανίζεται ο σεληνιακός θεός Σιν μαζί με τον 
ταύρο του. Ο ίδιος φέρει στο κεφάλι ένα στέμα με μια ημισέληνο (εικ. 319). 
1248 Οι παραδόσεις του πατριάρχη Ιακώβ φαίνεται να έχουν ως γεωγραφική βάση την 
Μέση Παλαιστίνη και την Υπεριορδανία. Η λεγόμενη ομάδα των φυλών της Ραχήλ, 
δηλαδή Εφραίμ, Μανασσής και Βενιαμίν θεωρούνται ως ο πρώτος πυρήνας φυλών που 
προσδιορίστηκε ως Ισραήλ (Γεν 32, 23-33). Εξαιτίας της χρήσης του θεοφόρου ονόματος 
Ελ αναφέρεται συχνά η υπόθεση ότι η ομάδα αυτή που συσχετίζεται με την ομάδα της 
εξόδου από την Αίγυπτο, λάτρευε την θεότητα Ελ. Για το ζήτημα της ταύτισης των 
φυλών αυτών με τον Ισραήλ της στήλης του Μερνεπτά βλ. H. DONNER: Geschichte 
Israels… ό. π. σελ. 89-90 & 105-106. 
1249 βλ. H. MOTZKI: „Ein Beitrag zum Problem des Stierkultes… ό. π. σελ. 484.  Ήδη ο A. 
ALT (Der Gott der Väter: Ein Beitrag zur Vorgeschichte der israelitischen Religion, Stuttgart 1929, 
σελ. 24) τόνισε πόσο προβληματική είναι η απόδοση του όρου ως ταύρος. Στην Π.Δ. 
εμφανίζεται σε 23 σημεία και φαίνεται ότι αποδίδει την ριζική σημασία «"δυνατός", 
"ισχυρός", αφού χρησιμοποιείται για ανθρώπους (π.χ.  Ησ. 10, 13.  Ιωβ 24,22), ζώα (Κρ. 
5,22. Ψαλ. 22,13 ), ουράνιες δυνάμεις (Ψαλ. 68,31 & 105,40), αλλά και τον θεό (Γεν. 49,24. 
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Μωυσή προς τις φυλές του Ιωσήφ, του αγαπημένου γιού του Ιακώβ θα ειπωθεί 

κάτι σχετικό: «η μεγαλοπρέπειά του είναι σαν του πρωτογέννητου ταύρου (שור)   

και σαν τα κέρατα του αγριόταυρου (ראם) τα κέρατά του» (Δευτ. 33,17)1250. Εδώ 

εμφανίζεται και ο όρος  שור που επίσης συναντάται στα έπη της αρχαίας 

Ουγκαρίτ επίσης ως επίθετο του θεού Ελ. Για τον H. MOTZKI τα ταυρόμορφα 

αυτά χαρακτηριστικά του Ιωσήφ δεν θα μπορούσαν παρά να σχετίζονται με το 

σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο των φυλών Εφραίμ και Μανασσή, δηλαδή 

την Βαιθήλ1251. Δεν φαίνεται καθόλου απίθανο τα επίθετα αυτά να προέρχονται  

από λατρευτικούς λόγους και ύμνους του Γιαχβέ του ιερού της Βαιθήλ που 

ενσωματώθηκαν στις παραδόσεις των πατριαρχών όταν συλλέχθηκαν στην 

Ιερουσαλήμ μετά την καταστροφή της Σαμάρειας, έχοντας στο εξής μόνο 

μεταφορική σημασία1252. Στην συνάφεια αυτών των επιθέτων γίνεται κατανοητό 

και το όνομα והעגלי  (ένας ταύρος είναι ο Γιαχβέ) που εμφανίζεται σε ένα όστρακο 

του 8ου αιώνα π.Χ. από την Σαμάρεια1252F

1253.  

Στο 1 Βασ. 22 γίνεται λόγος για δυο προφήτες που προφητεύουν στην 

Σαμάρεια για μια επικείμενη μάχη με τους Αραμαίους μπρος στους βασιλείς του 

Ισραήλ και του Ιούδα. Ο προφήτης Μιχαίας, υιός Γιεμλά δύναται να δει τον 

Γιαχβέ ένθρονο και γύρω του όλη την στρατιά του ουρανού (1 Βασ. 22,19)1254. 

Ησ. 1,24 & 60,16). Ίσως μόνο σε ένα παράδειγμα μπορεί να αποδοθεί ο όρος ως "ταύρος" 
(Ιερ. 46,15). Βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 52-53 σημ. 130. 
1250 Ίσως όμως  ο λόγος έχει καθαρά μεταφορική σημασία και δεν είναι απαραίτητη μια 
σύνδεση με το ιερό της Βαιθήλ που βρίσκεται στην περιοχή των δυο φυλών του Ιωσήφ βλ. 
H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 52-53 σημ. 130. 
1251 βλ. H. MOTZKI: „Ein Beitrag zum Problem des Stierkultes… ό. π. σελ. 484. Τα νότια 
σύνορα μάλιστα του ιερού και πάλι έχουν να κάνουν με μια φυλή της Ραχήλ, τον 
Βενιαμίν. 
1252 Βλ. H. RINGGREN: „עגל“ στο THEWAT τομ. V. στ. 1058-1059 & C. EVANS: “Cult Images, 
royal Policies and the Origins of Aniconism…ό. π. σελ. 203-205. Η τάση όμως στην έρευνα 
να αναλύονται ποιητικά κείμενα μεταφορικού λόγου για να αποκαλυφθεί ο ρόλος του 
ταύρου στην επιφάνεια του Γιαχβέ οδηγεί και σε όχι τόσο επιτυχημένες ερμηνείες. Για 
παράδειγμα στον Ψαλ. 22,22 εμφανίζονται εξηγήσεις που θέλουν τον Γιαχβέ ένθρονο 
πάνω από τα κέρατα του άγριου ταύρου, όπως και πάνω από τα χερουβίμ (βλ. στο μνημ. 
άρθρο του C. EVANS, σελ. 203-204). Τέτοιες όμως παραστάσεις δεν είναι μόνο αστήρικτες 
στα βιβλικά κείμενα, αλλά και ανύπαρκτες στην εικονογραφία της Αρχαίας Ανατολής. 
1253 Βλ. J. RENZ & W. PÖLLIG: Handbuch der Althebräische Epigraphik Bd. 1. Die Althebräische 
Inschriften, Darmstadt 1995, σελ. 100 Όστρακο αρ. 41, πρβλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, 
Kult und Theologie …ό. π. σελ. 107-108 & 129-130. 
1254 Βλ. H. NIEHR: “The Rise of YHWH in Judahite and Israelite Religion”,  στο D. Edelman: 
The Triumph of Elohim,  Kampen 1995, σελ. 61 και του ιδίου: „In Search of YHWH’S Cult 
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Αντίθετα,  ένας προφήτης με το όνομα Σεδεκίας υιός Χαννανά από το βόρειο 

κράτος πήρε στα χέρια του σιδερένια κέρατα και διαβεβαίωσε τον βασιλιά για 

τον θρίαμβο του εναντίον των εχθρών ως το θέλημα του Γιαχβέ (1 Βασ. 22,11). 

Μερικοί ερευνητές διακρίνουν εδώ την  κατανόηση του Γιαχβέ ως ταύρου στο 

βόρειο και την διαφορετική εικόνα του ανθρωπόμορφου θεού, ένθρονου στην 

Σιών. Παρόλα αυτά η στήλη του θεού Ελ από την Ουγκαρίτ βεβαιώνει ότι τα 

κέρατα μπορούν να ανήκουν στο στέμμα μιας ένθρονης εξολοκλήρου 

ανθρωπόμορφης θεότητας (εικ. 131). Φοινικικά ευρήματα απεικονίσεων του 

πολιούχου θεού της Τύρου Μελκάρτ διαβεβαιώνουν για μια παράσταση που θα 

μπορούσε να συνδυάσει, τόσο την εικόνα του Μιχαία για έναν ένθρονο Γιαχβέ, 

όσο και τα ταυρόμορφα χαρακτηριστικά του βορειοισραηλίτη προφήτη Σεδεκία, 

όπως θα εκτεθεί στην επόμενη ενότητα. 

Στα μυθολογικά κείμενα της Αρχαίας Ανατολής θεότητες 

χαρακτηρίζονται μεταφορικά ως ταύροι, ακόμα και αν οι απεικονίσεις τους 

περιορίζονται μόνο σε ανθρωπόμορφες και συμβολικές παραστάσεις. Οι θεοί 

αυτοί λέγεται ότι παίρνουν τη μορφή των ταύρων για συγκεκριμένο  λόγο, όπως 

ο Δίας στην ελληνική μυθολογία. Στα έπη της αρχαίας Ουγκαρίτ ο θεός Ελ είναι 

εκείνος που χαρακτηρίζεται ως ταύρος (tr)1255. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν 

φαίνεται ότι κρύβει κάποιον υπαινιγμό για την αναπαραγωγή, αλλά μάλλον 

έτσι τονίζεται η δύναμη και ο ρόλος του σαν βασιλιά των θεών1256. Δύναμη, αλλά 

και επιθετικότητα φαίνεται ότι ταιριάζειστους θεούς, Βάαλ και Μώθ. Εκείνοι 

λέγεται ότι μονομαχούν σαν φίδια, σαν επιβήτορες (ίπποι), αλλά και σαν άγριοι 

Statue in First Temple“, στο Karel Van Der Toorn (ed.) The Image and the Book, Iconic Cults, 
Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 89-
90. 
1255 Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 119-121. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι όρος tr μοιάζει με τον ελληνικό όρο ταύρος της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας και φαίνεται ότι προτιμήθηκε παραγκωνίζοντας την λέξη βοῦς. 
1256 Σαφώς ως πατέρας των θεών ο Ελ έχει να κάνει με την αναπαραγωγή, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση των γιών του Σάχαρ και Σαλίμ (KTU 1.23,30). Η συμμετοχή 
του στην αναπαραγωγή όμως δεν γίνεται με την μορφή του ταύρου. Για την αδυναμία 
των κειμένων να στηρίξουν κάτι τέτοιο βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und 
Theologie …ό. π. σελ. 119-121 σημ. 191. 
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ταύροι (k.rwmm)1257. Τα κέρατα του Βάαλ χαρακτηρίζονται ως τα όπλα του1258. 

Προφανώς η εικόνα  προέρχεται από το ζωικό βασίλειο και συγκεκριμένα από 

τις σκληρές μονομαχίες των αρσενικών για το δικαίωμα στην αναπαραγωγή. 

Και ακριβώς την γονιμοποίηση μιας αγελάδας από τον ταυρόμορφο Βάαλ 

βεβαιώνουν τρία κείμενα από την μυθολογία της συριακής πόλης Ουγκαρίτ1259. 

Βέβαια, η ιστορία της γονιμοποίησης μιας αγελάδας από τον θεό που παίρνει 

την μορφή ενός ταύρου είναι πολύ παλαιότερη και συναντάται σε ένα 

σουμεριακό μαγικό τελετουργικό για την ελάφρυνση των πόνων του τοκετού. 

Μόνο που ο άγριος ταύρος δεν είναι ο θεός της βροχής, αλλά ο θεός της σελήνης 

Σιν1260. Ως άγριος ταύρος ο Σιν γονιμοποιεί την αγελάδα Geme Suena1261 και όταν 

έρχονται οι ωδίνες του τοκετού, στέλνει δυο προστάτιδες θεές (θηλυκά πνεύματα 

Λαμάσσου), οι οποίες ραντίζουν την ετοιμόγεννη τρεις φορές με έλαιον και ύδωρ 

για μια εύκολη γέννα1262. Το μοτίβο της μεταμόρφωσης του θεού σε ταύρο για 

την γονιμοποίηση μιας αγελάδας διασώζει και η ελληνική μυθολογία 

αναφερόμενη στον ρόλο Δία στην ιστορία της Ιούς. Και στην μυθολογική 

παράδοση για την αρπαγή της Ευρώπης από τη φοινικική Τύρο πρωταγωνιστεί ο 

Δίας ως λευκός ταύρος. Πιθανόν το μοτίβο αυτό σε συνδυασμό με την 

καρποφορία της γης φαίνεται να αποδίδουν δυο ασσυριακές σφραγίδες του 9ου  ή 

του 8ου π.Χ. αι. (εικ. 288. 289.)1263. Ο πιστός υψώνει τα χέρια μπροστά από μια 

αγελάδα που θηλάζει το μοσχαράκι της, ενώ ένας ταύρος ετοιμάζεται να την 

1257 KTU 1,6 VI, 17-20.  Πρβλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 
119. 
1258 ΚΤU 1.12 II,39 & 1. 101,6 Πρβλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. 
σελ. 121. 
1259 Πρόκειται για τα κείμενα ΚΤU 1.5 V, 18-21 & 1,10 II,8 & 1.11,1 πρβλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. 
Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 121. 
1260 Βλ. M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor - Die Stele von Betsaida (et-
Tell,) (OBO 161) Göttingen – Freiburg 1998, σελ. 33. 
1261 Με το όνομα αυτό Geme Suena (δούλη του σεληνιακού θεού Σιν) αναφέρεται η 
σύζυγος ενός βασιλιά κατά τον 21ο αιώνα π.Χ. και πιθανολογείται ότι το τελετουργικό 
καταγράφηκε για να την βοηθήσει σε μια δύσκολη γέννα. βλ. M. BERNETT & O. KEEL: 
Mond, Stier und Kult am Stadttor… ό. π. σελ. 33 σημ. 137. 
1262 Βλ. τη μετάφραση του W. FARBER: „b) «Die Kuh des Sin»: Ritual für schwierige Geburt“, 
στο TUAT 2/II. (1987), σελ. 274-277. 
1263 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 178 & 193 εικ. 175 & 176. 
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γονιμοποιήσει. Πάνω από τα ζώα εικονίζονται ο ήλιος, η σελήνη και οι πλειάδες 

που βρίσκονται άλλωστε στην καρδιά του αστερισμού του ταύρου.  

 

ΙΙ.3.1.5. Ο  ταύρος ως είδωλο, σύμβολο ή βάση  

Η πρώτη αντίδραση στα είδωλα των ταύρων σύμφωνα με τις βιβλικές πηγές 

οφείλεται στον προφήτη Ωσηέ. Αν όμως γίνει δεκτό ότι ο ταύρος και τα μοσχάρια 

της πολεμικής του προφήτη οφείλονται στον Ιεροβοάμ Α΄, προκύπτει ένα 

χρονικό διάστημα χωρίς κάποιο ίχνος αντίδρασης στην Π.Δ. Τότε γεννάται το 

ερώτημα της σημασίας του ταύρου στους προγενέστερούς  του Ωσηέ προφήτες 

και του πραγματικού ρόλου του ομοιώματος του ζώου στην λατρεία του Γιαχβέ.  

Αν δεν υπάρχει αντίδραση μέχρι την εποχή του Ωσηέ, τότε σημαίνει ότι τα 

ταυρόμορφα είδωλα ανήκουν στην γνήσια λατρευτική παράδοση του Γιαχβέ και 

ο ταύρος θα έπρεπε να είχε μια διαφορετική, "ορθή" σημασία που μαρτυρείται 

και από τα κείμενα, τα οποία χαρακτηρίζουν τον Γιαχβέ ως ταύρο. Οι 

εικονογραφικές πηγές της αρχαίας Ανατολής για τον ρόλο του ταύρου στη 

λατρεία  έγιναν στην βιβλική έρευνα του 20ου αιώνα η βάση για μια περισσότερο 

θεολογικά «ορθή» ή τουλάχιστον όχι τόσο σκανδαλώδη σχέση του Γιαχβέ με το 

είδωλο του ταύρου, τουλάχιστον πριν την εποχή του Ωσηέ.   

Μια συσχέτιση του ρόλου των βιβλικών ταύρων με την εικονογραφία του 

θεού Βάαλ-Χαδάδ  έκανε  πρώτος το 1925 ο H. OBBINK με το άρθρο του 

«Jahwebilder»1264.  Ήταν ο πρώτος ερευνητής που αναγνώρισε στους ταύρους του 

βορείου Ισραήλ το ιερό ζώο του θεού της βροχής, πάνω στο οποίο επιβαίνει 

όρθιος ο Βάαλ (Χ)αδάδ. Είναι σύνηθες στις σωζόμενες απεικονίσεις οι θεότητες 

της Αρχαίας Ανατολής να εμφανίζονται σε όρθια στάση ή σε θρόνο πάνω σε 

ζώα ή μυθικά πλάσματα (εικ. 290)1265. Ανάμεσα στα πλάσματα αυτά είναι και ο 

1264 H. OBBINK: „Jahwebilder“, στο ZAW 47. (1925), σελ. 264-275. Πρβλ. R. ALBERTZ: 
Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit  I. (GAT) Göttingen 21997 σελ. 222 σημ. 49. 
Πρβλ. N. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image...ό.π. σελ. σελ. 413 σημ. 101,  H. 
PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 44-45,  M. KÖCKERT: „Vom Kultbild 
JHWHs zum Bilderverbot“ στο  ZThK 106. (2009), σελ. 379 σημ. 30. 
1265 Το ανάγλυφο από τη Μαλάτυα (εικ. 290) και η μονόλιθος στήλη από τη Σαμάλ (εικ. 
30αβ) είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Στο ανάγλυφο των βράχων στην 
Μαλάτυα εμφανίζονται επτά θεότητες πάνω στα ιερά ζώα μετακίνησής τους. Πέμπτος, 
πάνω σε ένα άλογο εικονίζεται ο ηλιακός θεός Σαμάς, ενώ πίσω του ακολουθεί πάνω σε 
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ταύρος που μεταφέρει συνήθως τον θεό των καιρικών συνθηκών, τον θεό της 

βροχής.  Και αν η Π.Δ. κάνει λόγο μόνο για το ομοίωμα του ζώου, τότε ο θεός θα 

μπορούσε να γίνεται κατανοητός ως «ο αοράτως επιβαίνων» σύμφωνα με τον H. 

OBBINK.  Η πρόταση επηρέασε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ερευνητών, αφού 

μέσα από την παράσταση αυτή μπορεί να αμφισβητηθεί μια σκανδαλώδης 

ταύτιση του ομοιώματος του ταύρου με τον ίδιο τον Γιαχβέ, πράγμα που 

αποφεύγεται  στην Ιερουσαλήμ με τα δυο χερουβίμ του δαβίρ. Το ενδιαφέρον 

σημείο στην αναλογία των δυο μεγεθών δεν είναι άλλο από την απουσία 

οποιασδήποτε βιβλικής αναφοράς κάποιου ανθρωπόμορφου αγάλματος, είτε του 

τύπου του ένθρονου Ελ στην έδρα των χερουβικών πτερύγων, είτε του τύπου του 

όρθιου, ένοπλου θεού της βροχής του τύπου Βάαλ-Χαδάδ, του επιβαίνοντος επί 

ταύρου. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι δαμάλεις στην Βαιθήλ και την Δαν θα 

έπρεπε να κατανοηθούν ως ομοιώματα του ζώου μετακίνησης, ως ομοιώματα 

ταύρων που χρησίμευαν ως βάσεις (Postament) για να συμβολίζουν την 

ανεικόνιστη παρουσία της θεότητας1266. Και αυτό, επειδή σύμφωνα με την 

θεωρία αυτή πάνω στα ζώα θα φαντάζονταν τον αόρατο Γιαχβέ να στέκεται1267.  

Ίσως και ο μεταφορικός λόγος του Ψαλ. 29,6 που θέλει τα όροι Λίβανον και 

Ερμών να σκιρτούν σαν μοσχάρια κατά την αποκάλυψη του Γιαχβέ1268 να 

σχετίζονται με αυτή την ιδέα. Βέβαια στην χετιτική εικονογραφία εμφανίζεται ο 

θεός της βροχής επί των ορέων, Νάμνι και Χάζι (mons Casius), όπως επίσης και 

έναν ταύρο ένας θεός με μια δέσμη κεραυνών. Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον 
κυρίαρχο θεό της βροχής Χαδάδ. βλ. W. WARD: The Seal Cylinders …. ό. π. σελ. 389-390 εικ. 
1279 και 1283. 
1266 Βλ. R. RENDTORFF: „Was verbietet das alttestamentliche Bilderverbot?“, στο 
R.Bernhardt & U. Link-Wieczorek, Metapher und Wirklichkeit, Göttingen 1999, σελ. 57. 
1267 Τον αόρατο Γιαχβέ επί του ταύρου φαντάζεται ο ερευνητής ένθρονο. H. OBBINK: 
„Jahwebilder“, στο ZAW 47. (1925),  σελ. 268 &  H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. 
π. σελ. 44-45 και σημ. 84. Μια τέτοια παράσταση δεν επιβεβαιώνεται από τα μέχρι τώρα 
αρχαιολογικά ευρήματα. Υπάρχουν απεικονίσεις θεοτήτων που κάθονται σε θρόνους 
στη ράχη μυθικών πλασμάτων, αλλά δεν υπάρχει κανένα τέτοιο εύρημα για τον θεό της 
βροχής επί του ταύρου που εμφανίζεται πάντα όρθιος, τουλάχιστον μέχρι την 
ελληνιστική εποχή. Σε κάποια μεσοποταμιακά παραδείγματα ταύροι λειτουργούν ως 
βάσεις για ένθρονες θεότητες, αλλά σε συμπλέγματα με άλλα ζώα ή πλάσματα σε 
δυάδες ή τετράδες. Βλ. O. KEEL:  Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine Deutung der 
Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 und 10 uns Sach 4 (SBS 84/85), Stuttgart 1977,  σελ.  169. 172. 
175 εικ. 108-112 & 114. 
1268 H. RINGGREN: „עגל“ στο THEWAT τομ. V. στ. 1058.  
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επί του ταύρου1269. Η ίδια ιδέα συναντάται κυρίως σε συριακές σφραγίδες και σε 

κάποιες απεικονίσεις η θεότητα στέκει όχι μόνο σε δυο, αλλά ακόμη και πάνω σε 

τρία όρη (εικ. 291. 292)1270. Επίσης την παράσταση στηρίζουν και κάποια κείμενα 

από την αρχαία Ουγκαρίτ1271. Μια συριακή σφραγίδα του 18ου αιώνα π.Χ. που 

βρέθηκε στην Αίγυπτο, στο Τελλ ελ-Νταμπά παρουσιάζει τον θεό της βροχής 

ένοπλο πάνω στα δυο όρη και πίσω του εμφανίζεται ο ταύρος, ενώ εικονίζονται 

επίσης και οι δυνάμεις του χάους, ο όφις (Άποφις, Λευιαθάν) και ο λέων (Μώθ) 

(εικ. 292)1272. 

 Αρκετοί σύγχρονοι βιβλικοί ερευνητές, όπως οι R. ALBERTZ1273 και T. 

METTINGER1274  στηρίζουν την άποψη αυτή και θεωρούν ότι η αρχική σύλληψη  

είχε σκοπό να εκφράσει, όπως ο χερουβικός θρόνος του ναού της Ιερουσαλήμ, 

την θεϊκή δύναμη του Γιαχβέ, τον οποίο φανταζόταν ο λαός να επιβαίνει όρθιος 

1269 Στα χετιτικά ανάγλυφα ο θεός της βροχής εικονίζεται όρθιος πάνω σε δυο οροσειρές, 
όπως δυο είναι και τα όρη του Ψαλμού. Σε κάποιες παραστάσεις, όπως τα ανάγλυφα στο 
ιερό των βράχων της Γιατσιλικά και στο ανάγλυφο του Ιμαμκουλού τα δυο όρη 
προσωποποιούνται και αποδίδονται ως ανθρωπόμορφες θεότητες. Τα χετιτικά κείμενα 
κάνουν λόγο για την φανέρωση του θεού της βροχής πάνω στα όρη  Νάμνι και Χάζι. Το 
ένα από αυτά είναι προφανώς το Mons Casius κοντά στην Αντιόχεια, η οροσειρά του 
Άμανου. Η βιβλική παρομοίωση του σκιρτήματος των ορέων με μοσχάρια που 
αναπηδούν φαίνεται αρκετά ασυνήθιστη. Δεν υπάρχουν όμως αρκετά στοιχεία, ώστε να 
διαπιστωθεί μια εξάρτηση του Ψαλμού από την εικόνα του  θεού επί των ορέων. Ίσως η 
κατανόηση της επιφάνειας του Γιαχβέ στα όρη Λίβανον και Ερμών προέρχεται από το 
βόρειο κράτος, όπως ταιριάζει γεωγραφικά. Στους Ψαλμούς της Σιών, το ιερό όρος είναι 
ένα και σε αυτό ο Γιαχβέ αποκαλύπτεται ένθρονος σαν βασιλιάς. Για την εικονογραφία 
του θέματος στους Χετταίους βλ.  O. GURNEY: Οι Χετταίοι (Μετ. Δ. Παυλάκης), Αθήνα 
2002, σελ. 151-152 σχ. 8.  και H. EHRINGHAUS: Götter, Herrscher, Inschriften - Die Felsenreliefs 
der hethitischen Grossreichszeit in der Türkei, Mainz 2005, σελ. 23-25 εικ. 34, 35, 36 & σελ. 70-76 
εικ. 133, 134, 136, 138. Επίσης βλ. M. KLINGBEIL: Yahweh Fighting from Heaven, (ΟΒΟ 169) 
Fribourg- Göttingen 1999, σελ. 247-249 εικ. 80. 
1270 W. WARD: The Seal Cylinders …. ό. π. σελ. 265- 266 εικ. 792 και M. KLINGBEIL: Yahweh 
Fighting from Heaven…ό. π. σελ. 247-249 εικ. 79.  
1271 Βλ. M. DIJKSTRA: “The Weather-God on Two Mountains”, στο UF 23 (1991), Neukirchen 
1992, σελ. 127-140. 
1272 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 213-214 & 250 εικ. 233 και 252 εικ. 238 . 
Επίσης βλ. Ι. CORNELIUS: The Iconography of the Canaanite Gods… ό. π. σχ. 42. 
1273 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ. 222. 226. 
1274  Σύμφωνα με τον Τ. METTINGER μόνο ο Ωσηέ βρέθηκε από τους αρχαίους προφήτες 
να αντιδρά, όχι μόνο εξαιτίας ενός συμφυρμού με τον Βάαλ, αλλά επειδή στις μέρες του 
είχε προφανώς ξεχαστεί η διάκριση ανάμεσα στο postament-ζώο και την θεότητα. Με μια 
τέτοια προϋπόθεση αιτιολογείται η ουδετερότητα του Γιεχού, αλλά και των προφητών 
Ηλία, Ελισαίου και Αμώς, στους οποίους το πρόβλημα δεν συναντάται. Βλ. Τ. 
METTINGER: „The Veto on Images and the Aniconic God in Ancient Israel“ στο H. Biezais: 
Religious Symbols and  Their Functions, Stockholm 1979, σελ. 21-23. 
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στην ράχη του ζώου. Με το πέρασμα όμως του χρόνου μάλλον εξαφανίστηκε η 

θεολογική αυτή διαφοροποίηση ανάμεσα στον Γιαχβέ και τον ταύρο ως 

υποπόδιο στήριγμά του και άρχισε να θεωρείται ότι η θεότητα εικονίζεται στον 

ταύρο. Άρα, μια παράσταση σύμφωνη με το «παραδοσιακό ανεικόνιστο» του 

Γιαχβέ κάποια εποχή θα έλαβε ένα τελείως διαφορετικό νόημα και ταυτίστηκε 

το υποπόδιο χρυσό ομοίωμα του ταύρου με την ίδια την θεότητα. Μέσα από το 

πρίσμα της παραφθοράς αυτής μπορεί γίνει κατανοητή και η πολεμική κατά του 

ειδώλου και η κριτική του προφήτη Ωσηέ1275, μια αντίδραση που απουσιάζει σε 

προγενέστερους προφήτες1276.    

 Σύμφωνα με τον T. METTINGER η παρουσίαση του ταύρου και η 

λατρευτική κλήση «ιδού ο θεός σου Ισραήλ» δεν αποδεικνύει ότι ο Γιαχβέ 

πράγματι εικονίζεται και έτσι ταυτίζεται με τον ταύρο1277. Το κύριο επιχείρημα 

αντλεί από την ανάλογη φράση των Φιλισταίων μπροστά στην κιβωτό της 

Διαθήκης  ότι «αυτός είναι ο θεός, ο οποίος μάστιξε τους Αιγυπτίους» (1 Σαμ 4,8). 

Αυτή η φράση δεν σημαίνει ότι οι Φιλισταίοι φαντάζονται τον Γιαχβέ με τη 

μορφή ενός κιβωτίου, αλλά κατανοούν την κιβωτό ως σύμβολο της θεϊκής 

παρουσίας. Κατά αναλογία δεν μπορεί το επιχείρημα της  αναφώνησης να 

θεωρηθεί ότι πράγματι ο Γιαχβέ εικονίζεται ως ταύρος. Και η λειτουργία αυτή 

καθιστά τον ταύρο όχι είδωλο της θεότητας, αλλά «μετωνυμικό» σύμβολο της1278. 

1275 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels...ό.π. σελ. 222 & 226. 
1276 Τελευταία κερδίζει υποστηρικτές η ιδέα ότι το ιερό της Βαιθήλ  με το είδωλο του 
ταύρου ιδρύθηκε από τον Ιεροβοάμ Β΄ και όχι τον Ιεροβοάμ Α΄. Στην έρευνα γίνεται 
λόγος για σύγχυση των πληροφοριών της Π.Δ. για τον Ιεροβοάμ Α΄ με τη δράση του 
Ιεροβοάμ Β΄και ίσως η ίδρυση των ειδώλων στη Βαιθήλ και η τεράστια προβολή του ιερού 
ως βασιλικού ιερού του Ισραήλ να χρεώθηκε από τους συγγραφείς του 
δευτερονομιστικού ιστορικού έργου στον Ιεροβοάμ Α΄.  Πιθανόν με αυτό θέλησαν να 
παρουσιάσουν  την πράξη αυτή ως  το  «προπατορικό αμάρτημα»  του βορείου κράτους. Η 
θρησκευτική αυτή παραβίαση  προστίθεται στην εγκατάλειψη της δαβιδικής δυναστείας 
από τις βόρειες φυλές βλ. K. SCHMID: Literaturgeschichte des Alten Testaments, Darmstadt 
2008, σελ. 63. 
1277 Βλ. T. METTINGER: “Israelite Aniconism: Developments and Origins”  στο Karel Van Der 
Toorn (ed.), The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel 
and the Ancient Near East, Leuven 1997, 189-193.  Πρβλ. Του ιδίου „JHWH-Statue oder 
Anikonismus im ersten Tempel? Gespräch mit meinen Gegnern„, στο ZAW 117 (2005) σελ. 
493-494, πρβλ. O. KEEL: “Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes 
Kultbild...ό.π. σελ. 264. 
1278 Ο χαρακτηρισμός αυτός προέρχεται από τους καθηγητές φιλοσοφίας στο εβραϊκό 
Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ A. Margalit και M. Halbertal, οι οποίοι διέκριναν τρία είδη 
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Στην μετωνυμική  αυτή σχέση, σύμφωνα με τον C. EVANS, κατατάσσονται  και 

τα δυο χερουβίμ του δαβιρ της Ιερουσαλήμ που δεν εικονίζουν την θεότητα, 

αλλά εξαιτίας του ρόλου που επιτελούν έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον 

Γιαχβέ1279. Η σχέση αυτή μπορεί να συγκριθεί με τη λειτουργία του ταύρου στο 

βόρειο κράτος. 

 

ΙΙ.3.1.5.α. Ο θεός και ο ταύρος - Ο Ταύρος ως το ζώο μετακίνησης  

Στην εικονογραφική παράδοση της Αιγύπτου, της Συρίας, της Ανατολίας 

και της Μεσοποταμίας προσφέρονται στους θεούς τέσσερις τουλάχιστον 

δυνατότητες συσχετισμού με τον ταύρο1280. Ήδη από την Νεολιθική Εποχή 

διεκδικεί ο ταύρος έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

των μόνιμα εγκατεστημένων πληθυσμών. Τα βουκράνια έχουν ιδιαίτερη θέση 

στην λατρεία στον νεολιθικό οικισμό του Τσατάλ Χουγιούκ στην Μ. Ασία (εικ. 

293) 1281, αλλά  και στην προϊστορική Κύπρο, όπως δείχνουν δυο πανομοιότυπα 

ειδώλων (Similarity-based representations, causal-metonymic representations and 
conventional representations) Είδωλο κατά την ομοιότητα του θεού με αυτό. Είδωλο που  
προέρχεται από τη μετωνυμική σχέση της θεότητας με ένα αντικείμενο που εν τέλει 
συμβολίζει τη θεότητα. Και είδωλο ως προϊόν μιας σύμβασης. Η πρώτη περίπτωση 
κατανοείται σαν μια φωτογραφική αποτύπωση της θεότητας στο άγαλμά της, ενώ στην 
τελευταία η σχέση θεού-ειδώλου είναι αποτέλεσμα μια συμφωνίας, χωρίς να υπάρχει 
ίχνος ομοιότητας ανάμεσά τους.  Βλ. C. EVANS: “Cult Images, royal Policies and the 
Origins of Aniconism” στο S. Holloway & L. Handy: The Pitcher is  Broken – Memorial Essays 
for Gösta W. Ahlström, στο Sheffield 1995, σελ. 194-196. Τ. METTINGER: “Israelite Aniconism: 
Developments and Origins”…ό. π. σελ. 198-199. 
1279 Ο C. EVANS (“Cult Images, royal Policies and the Origins of Aniconism… ό. π. σελ. 195) 
αναφέρεται στην μετωνυμική σχέση του ζεύγους των χερουβίμ με τον Γιαχβέ, επειδή 
αυτά συνδέονται με το άρμα του (chariot). Δεν αναφέρεται καθόλου στην εξήγηση ενός 
χερουβικού θρόνου. 
1280 Ο Η. PFEIFFER συστηματοποιεί το πλήθος των απεικονίσεων σε τρεις: α) ο ταύρος ως 
μεταφορικό μέσο, β) τα χαρακτηριστικά του ζώου στην μορφή της θεότητας και γ) ένα 
απλό ομοίωμα ταύρου (Das Heiligtum von Bethel im Spiegel des Hoseabuches, Göttingen 1999, 
σελ. 43-44). Δεν αναφέρεται καθόλου στην περίπτωση μια ανθρωπόμορφη θεότητα να 
απεικονίζεται με κεφάλι ταύρου, όπως συμβαίνει σε δυο τουλάχιστον περιπτώσεις. Η 
μίξη στοιχείων, όπως το σώμα ή το κεφάλι είναι πολύ πιο σημαντικά από ένα ή 
περισσότερα κέρατα που κοσμούν τις τιάρες των θεών και για το λόγο αυτό μια επιπλέον 
κατηγορία καθίσταται απαραίτητη. 
1281 Στην ανασκαφή βρέθηκαν σχηματοποιημένα κεφάλια βοδιών από γύψο με γνήσια 
βουκράνια στον πυρήνα τους και αληθινά κέρατα. Βλ. M. CUTTING: „Wandmalereien 
und  -reliefs im anatolischen Neolithikum.  Die Bilder von Çatalhöyük“ στο Badisches 
Landesmuseum Karlsruhe: Die älteste Monumente der Menschheit,  Karlsruhe 2007, σελ. 126-
134 , εικ. σελ.  126 & 127. 
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ομοιώματα ιερών από τον Κοτσιάτη (εικ. 294)1282. Έως και την 3η π.Χ. χιλιετία 

φαίνεται ότι στην βόρεια Μεσοποταμία και την Συρία η κοσμική δύναμη που 

χαρίζει την βροχή και φροντίζει για την αναπαραγωγή και την καρποφορία της 

γης κατανοείται  ως  ο "ταύρος του ουρανού"1283. Στον θεϊκό ταύρο σύμφωνα με 

την μυθολογία της πάλης του ήρωα-θεού αντιτάχθηκε ο ανθρωπόμορφος θεός, ο 

οποίος ανέλαβε τον βροχοποιό ρόλο που είχε το ουράνιο ζώο, είτε σκοτώνοντας 

το, είτε δαμάζοντάς το (εικ. 295. 296. 297.)1284.  

Η πιο διαδεδομένη παράσταση είναι εκείνη που θέλει τον ανθρωπόμορφο 

θεό της βροχής επί του ταύρου (Postament-Tier). Ο θεός επιβαίνει όρθιος στο ιερό 

του ζώο που λειτουργεί ως το μεταφορικό του μέσο. Ένα πλήθος τέτοιων 

παραστάσεων από την αρχαία Ανατολή αποδίδει τον θεό της βροχής (Χ)Αδάδ1285, 

γνωστό στον χετιτικό και βορειομεσοποταμιακό χώρο ως Τεσούβ, στην 

Μεσοποταμία και στην Συρία ως Χαδάδ και στην Χαναάν ως Βάαλ. Στην 

Μεσοποταμία ο θεός της βροχής εμφανιζόταν από την προδυναστική περίοδο 

(όρθιος ή καθιστός) πάνω σε ένα λεοντόμορφο δράκο ή σε ένα άρμα που έσυρε 

το πλάσμα αυτό (εικ. 298)1286. Από την αρχή της 2ης π.Χ. χιλιετίας αντικαθίσταται 

1282 Βλ. Ε. ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ: Η Αρχαιολογία της Προϊστορικής Κύπρου, Αθήνα 2001, σελ. 419 
εικ. 85. 
1283 Βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 62. 
1284 Στο αρχαιότατο έπος του Γκιλγαμές αναφέρεται ότι ο ήρωας σκοτώνει τον ουράνιο 
ταύρο. Σε χετιτικά μυθικά κείμενα η ταυροκτονία γίνεται από τον θεό της βροχής που 
αναλαμβάνει το ρόλο του Γιλγαμές (Βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 
62 σημ. 184). Ο ταυροφόνος θεός της βροχής των Χουρριτών και των Χετταίων 
ονομάζεται Τεσσούβ. Το όνομά συχνά συνδυάζεται στην έρευνα με την αρχαία ελληνική 
εκδοχή της ταυροκτονίας, τον μύθο του Θησέα (τε-σου-β, θη-σε-υς). Για την εικονογραφία 
της πάλης του ήρωα με τα θηρία, τους λέοντες και τους ταύρους που κατά πάσα 
πιθανότητα ενσαρκώνουν τις δυνάμεις της φύσης, όπως φαίνεται από το παράδειγμα 
του Γκιλγκαμές βλ.  W. WARD: The Seal Cylinders of Western Asia, Washington 1910, σελ. 59-
79 ιδ. σελ. 66- 67 εικ. 163 &167. Για τον συνδυασμό της νίκης του ταύρου και της 
κυριαρχίας επί των υδάτων βλ. στο ίδιο, σελ. 79 εικ. 203. Για τις ερμηνείες των σκηνών της 
πάλης στην μεσοποταμιακή εικονογραφία βλ την μελέτη του O. KEEL:“Der Streit um die 
Deutung der Tierkampfszenen von 1847 bis Heute“ στο έργο του: Das Recht der Bilder …ό. π. 
σελ. 2-59. 
1285  Βλ. W. WARD: The Seal Cylinders of Western Asia, Washington 1910, σελ. 171-175. 
1286 Πρόκειται για μια σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και μια ακόμη με 
τον θεό καθιστό επί του δράκου σε μια σφραγίδα του Βρετανικού Μουσείου. Βλ. W. 
WARD: The Seal Cylinders …. ό. π. σελ. 50 εικ. 132 & 134. 
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στην κεντρική Μ.Ασία ο δράκος από τον ταύρο1287. Σε κάποια ευρήματα, όπως 

μια σφραγίδα από το Κιουλτεπέ (περ. 1950-1850 π.Χ.) εμφανίζεται ο (Χ)Αδάδ 

ακόμη επί του δράκου κρατώντας τις αστραπές, ενώ ένας ακόμη θεός κρατώντας 

ένα κύπελλο επιβαίνει επί ενός ταύρου (εικ. 299). Στην έρευνα ο δεύτερος θεός 

ερμηνεύεται ως ένας τοπικός θεός της βροχής και της φύσης, αφού σε άλλες 

περιπτώσεις κρατά στα χέρια του ένα κλαδί, σύμβολο της βλάστησης1288. Την ίδια 

ακριβώς περίοδο ο μεσοποταμιακός (Χ)Αδάδ που διακρίνεται από τους 

κεραυνούς στο χέρι του αφήνει τον δράκο και παίρνει τον ταύρο των τοπικών 

θεών της Ανατολίας, όπως φαίνεται  από ασσυριακές απεικονίσεις και 

βαβυλωνιακά και συριακά ευρήματα (εικ. 300. 301)1289. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

ταύρος από τα μέσα της 2ης χιλιετίας εμφανίζεται ως το ζώο σύμβολο του θεού 

της βροχής σε πολλές περιπτώσεις έχοντας στη ράχη του όχι τον ανθρωπόμορφο 

θεό, αλλά το σύμβολό του, τον διπλό ή τριπλό κεραυνό (εικ. 302. 303.)1290. Στην 

περίπτωση αυτή ο θεός δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτός ως εποχούμενος 

αοράτως επί του ταύρου, αλλά συμβολίζεται όχι μόνο με το ιερό ζώο του, αλλά 

και με το αποκλειστικό σύμβολό του, το σκήπτρο των κεραυνών.  

  Στην χαναναϊκή πόλη Χαζώρ ήρθε στο φως μέσα στο ναό με τους 

χετιτικούς ορθοστάτες τμήματα ενός αγάλματος του τύπου του εποχούμενου 

θεού. Πρόκειται για ένα τμήμα ενός ταύρου από βασάλτη λίθο, στην ράχη του 

οποίου βρίσκονται τα κάτω άκρα ενός ανθρωπόμορφου αγάλματος, ενώ από το 

άγαλμα βρέθηκε μόνο ο κορμός (εικ. 304αβγδ)1291. Το εύρημα χρονολογείται στον 

1287 Σύμφωνα με τη χρονολόγηση των ευρημάτων διαγράφεται μια εξέλιξη από την 
κεντρική Μικρά Ασία προς την Συρία. βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur 
Kanaanäischen Religion (OBO 4), Freiburg-Göttingen 1974, σελ. 352-353. 
1288 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 173 & 186 εικ. 151 και σελ.163 εικ. 122 
1289 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 173 & 186 εικ. 152 & 153.. Πρβλ W. WARD: 
The Seal Cylinders …. ό. π. σελ. 172 εικ. 458 & 459.  Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στις σκηνές 
αυτές εμφανίζεται ο θεός επί του ταύρου μπροστά σε μια γυμνή, θηλυκή θεότητα, 
προφανώς την θεά της γονιμότητας και της βλάστησης. Σε μεταγενέστερα ευρήματα η 
θεά παρουσιάζεται να βγάζει το πέπλο της μπρος στον θεό της βροχής, μια συνάντηση 
που στην έρευνα ερμηνεύτηκε ως «ιερός γάμος» των θεοτήτων της φύσης και της 
αναπαραγωγής.   
1290 Βλ. W. WARD: The Seal Cylinders …. ό. π. σελ. 174 εικ. 468. Και L. KING: Babylonian 
Boundary Stones and Memorial-Tablets in the British Museum, London 1912, Pl. XCI face A, 
(lower Part) (Βρετ. Μουσείο 90858).  
1291Y. YADIN: Hazor. Die Wiederendeckung der  Zitadelle des Königs Salomos,(μτφ. Από τα 
αγγλικά M. Poelchau), Hamburg 1976,  σελ. 79-99 εικ. σελ. 85. Βλ. Και O. KEEL: Das Recht 
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14ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, επειδή στο στήθος της 

θεότητας είναι σχηματισμένα και άλλα σύμβολα, όπως ένας σταυρός σε κύκλο, 

ένα σύμβολο του ηλιακού θεού αρκετά σύνηθες κατά τη 2η π.Χ. χιλιετία καθώς 

και δυο μικρότεροι κύκλοι και σχέδια που μάλλον δηλώνουν την σελήνη1292. Το 

σύμβολο του τετράκτινου άστρου ή σταυρού εντός κύκλου εμφανίζεται και σε 

ένα λίθινο θυσιαστήριο θυμιάματος από τον ίδιο ναό (εικ. 305). Στην 

αποκατάστασή του ομοιώματος του θεού επί του ταύρου βοηθά ιδιαίτερα ένα 

άγαλμα από τη Βύβλο, επίσης από την Ύστερη εποχή του Χαλκού1293, το οποίο 

ανήκει στον θεό της βροχής (εικ. 306). 

Από την πρώτη χιλιετία ξεχωρίζει μια ανάγλυφη ενεπίγραφη στήλη που 

βρέθηκε κοντά στο Αλέπι της Συρίας και χρονολογείται στον 8ο π.Χ. αιώνα (εικ. 

307)1294. Ο θεός με ένα μακρύ χιτώνα ασσυριακής τεχνοτροπίας επιβαίνει όρθιος 

επί του ταύρου και στο αριστερό του χέρι κρατά σαν τρίαινα το κυματιστό 

σύμβολο του κεραυνού που μετατρέπεται σε χαλινάρι του ζώου. Μια πιο 

επιθετική εκδοχή παρουσιάζει ένα παρόμοιο ανάγλυφο μιας στήλης από το 

Αρσλάν-Τας του ίδιου αιώνα (εικ. 308)1295. Ο ένοπλος θεός σπεύδει επί του ταύρου 

κρατώντας σε κάθε χέρι μια δέσμη κεραυνών. Μια ιδιαίτερη  περίπτωση 

φαίνεται η στήλη του Τελ Βαρσίπ, στην οποία, αν και η θεότητα εμφανίζεται με 

τον ίδιο κλασσικό τρόπο επί του ταύρου, ένας φτερωτός δίσκος με μια ημισέληνο 

der Bilder gesehen zu werden, (OBO 122) Freiburg, Schweiz-Göttingen 1992, σελ. 169-193 εικ. 
155. Πρβλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG..ό.π. σελ. 56-60 ιδιαιτ.  57  και εικ. 44. I. 
CORNELIUS: The Iconography of the Canaanite Gods… ό. π. σχ. 56. 
1292 Το στοιχείο αυτό σύμφωνα με τους O. KEEL & C. UELINGER (GGG…ό. π. σελ. 56-60) 
δυσκολεύει την σύνδεση του αγάλματος με τον θεό της βροχής. Ίσως το εύρημα είναι 
μάρτυρας ενός συγκρητισμού στοιχείων του ηλιακού θεού με τον θεό της βροχής που 
συναντάται στο χετιτικό βασίλειο και στις περιοχές πολιτισμικής επιρροής του. Στην 
νεώτερη έρευνα τα σύμβολα στο στήθος της θεότητας κατανοούνται περισσότερο ως 
σύμβολα του σεληνιακού θεού, οπότε το άγαλμα φαίνεται ότι παρουσιάζει τον θεό της 
βροχής, αλλά με έντονα τα σεληνιακά στοιχεία. βλ. M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier 
und Kult am Stadttor - Die Stele von Betsaida (et-Tell,) (OBO 161) Göttingen – Freiburg 1998, σελ. 
36-37 & 120 εικ. 52& 53.  
1293 O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 173-174. 187 εικ. 154. 
1294 Η στήλη (1,62 μ. ύψος) βρέθηκε 30 χλμ. νοτιοανατολικά από το Αλέπι και βρίσκεται 
σήμερα στο μουσείο της πόλης (αρ. 2459) βλ. O. KEEL: Die Welt der altorientalischen…ό. π. 
σελ. 193 εικ. 292. 
1295  Η στήλη (1,35 μ. ύψος) βρίσκεται σήμερα στο Λούβρο. βλ. O. KEEL: Die Welt der 
altorientalischen…ό. π. σελ. 193 εικ. 292. Πρβλ. I. CORNELIUS: The Iconography of the Canaanite 
Gods… ό. π. σχ. 40a. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 102 εικ. 18.  
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στο πάνω μέρος της στήλης φανερώνουν ότι η θεότητα ίσως κατανοούνταν ως ο 

σεληνιακός θεό Σιν της Χαρράν (εικ. 309).  Μια μίξη στοιχείων των δυο θεοτήτων 

συναντάται κυρίως σε αραμαϊκές απεικονίσεις1296. Στις αρχές της 1ης χιλιετίας 

χρονολογείται και το τεράστιο άγαλμα του Βάαλ-(Χ)Αδάδ επί του ταύρου που 

λειτουργούσε μαζί με δυο άλλα παρόμοια αγάλματα ως κίονας στο τρίπυλο της 

εισόδου του αραμαϊκού ανακτόρου της Γκουζάνα (Τελ Χαλάφ) (εικ. 310) 1297. Αλλά 

και στην τέχνη των Ουραρταίων, παρόλο που ο θεός απεικονίζεται  μέσα σε ένα 

φτερωτό στεφάνι έχοντας και ο ίδιος φτερά επιβαίνει επί του ταύρου, ενώ σε 

κάποιες παραστάσεις τον πλαισιώνουν δυο επίσης φτερωτά ανθρωπόμορφα 

πνεύματα (εικ. 311. 312)1298.  Πρόκειται για τον θεό (Χ)Αδάδ που κρατά με το ένα 

χέρι τα χαλινάρια του ζώου και με το άλλο την δέσμη των κεραυνών. Δεν είναι 

καθόλου τυχαίο ότι οι θεότητες ή οι ήρωες που ανέρχονται επί του ταύρου 

κατανοήθηκαν στην ελληνική αρχαιότητα ως ο Ζεύς, όπως δείχνει μια χάλκινη 

ασπίδα τεχνοτροπίας που μοιάζει με εκείνης των Ουραρταίων και αφιερώθηκε 

πριν από χιλιάδες χρόνια στο Ιδαίον άνδρο στον Ψηλορείτη και βρίσκεται 

σήμερα στο μουσείο του Ηρακλείου (εικ. 313). Μια κυλινδρική σφραγίδα από 

αχάτη λίθο νεοασσυριακής τεχνοτροπίας (πιθανόν του 7ου αι. π.Χ.) που βρίσκεται 

στο Βιβλικό Ινστιτούτο του Φριβούργου παρουσιάζει μια λατρευτική σκηνή όπου 

ένας άνδρας υψώνει τα χέρια μπροστά σε έναν θεό που στέκει επί ενός ταύρου.  

1296 M. NOVAK: „Zur Verbindung der Mondgott und der Wettergott  bei den Aramäern im 1 
Jt. V. Chr.“, στο UF 33 (2001), Münster 2002, σελ.  437-465  εικ. 1. 
1297 Η είσοδος του ανακτόρου της Τελλ Χαλάφ  σχηματίζεται από τρεις θεότητες επί των 
ιερών ζώων τους με αρκετά ψηλές τιάρες, ώστε να στηρίζεται πάνω στα αγάλματα η 
οροφή. Ο θεός της βροχής στο κέντρο στέκει επί του ταύρου, ενώ δυο λέοντες γίνονται οι 
βάσεις για μια θηλυκή θεότητα στα αριστερά του και μια αρσενική στα δεξιά του. Την 
είσοδο πλαισιώνουν φτερωτές σφίγγες. Τα αγάλματα χρονολογούνται στον 9ο ή 8ο π.Χ. 
αιώνα και βρέθηκαν από τον Max von Oppenheim, ο οποίος τα μετέφερε μαζί με άλλα 
ευρήματα στο Βερολίνο. Εκεί στεγάστηκαν στο ιδιωτικό του μουσείο για την Τελλ Χαλάφ. 
Κατά την διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου μια οβίδα διέλυσε τα αγάλματα, τα 
απομεινάρια των οποίων μαζεύτηκαν σε κιβώτια που αποθηκεύτηκαν στα υπόγεια του 
μουσειου της Περγάμου. Μετά την επίπονη και πολυετή αποκατάστασή και συντήρησή 
τους τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια που χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Max von 
Oppenheim παραδόθηκαν μετά από μισό αιώνα σε δημόσια θέα, αφού τοποθετήθηκαν 
στο Μουσείο της Περγάμου το έτος 2014. Βλ. N. CHOLIDIS & L. MARTIN: Der Tell Halaf 
und sein Ausgräber Max Freiherr von Oppenheim, Mainz 2002, σελ. 29. 
1298 Βλ. E. REHM: Kykladen und Alter Orient (Bestandskatalog des Badischen Landesmuseums 
Karlsruhe), Karlsruhe 1997, έκθεμα U 25. σελ. 217-219 και 362 Εικ. XXVI  και έκθεμα U 23. 
σελ. 214-216 και σελ. 436 εικ. 388. 
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Πιθανόν πρόκειται για ένα άγαλμα, επειδή το ζώο είναι τοποθετημένο σε μια 

βάση (εικ. 314)1299.  

Σε πολλές παραστάσεις επί του  ταύρου εμφανίζεται μια θηλυκή θεότητα, 

προφανώς η σύντροφος του θεού της βροχής. Στις παραστάσεις αυτές που 

αποτυπώνουν τον ιερό γάμο τονίζονται τα στοιχεία εκείνα που δηλώνουν τη 

γονιμότητα  (εικ. 315. 316. 317.)1300. Αν και σύμφωνα με την πλειονότητα των 

ευρήμάτων όπως για παράδειγμα τα αγάλματα της εισόδου του ανακτόρου της 

Τελλ Χαλάφ η θηλυκή θεότητα εικονίζεται πάνω σε λέοντα δίπλα στον επί του 

ταύρου εποχούμενο θεό Βάαλ-(Χ)Αδάδ-Τεσούβ, είναι δυνατή μια ανταλλαγή 

ζώων ή μια παραχώρηση του ταύρου στην θεά. Σε αρκετές παραστάσεις που ο 

θεός έχει παραχωρήσει τον ταύρο στην θηλυκή θεότητα εικονίζεται σε μια άκρη 

της σκηνής και ένας λέοντας (εικ. 315. 317). Όπως παρατηρεί ο O. KEEL δεν 

αποκλείεται αυτό το μοτίβο να σχετίζεται με την παράσταση της Ευρώπης επί 

του ταύρου που ήταν τόσο αγαπητή στις περιοχές της Φοινίκης κατά τα 

ελληνορωμαϊκά χρόνια (εικ. 318)1301. Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε η παράσταση 

μιας χάλκινης πλάκας, η οποία βρέθηκε το έτος 1998 στη Δαν και μάλιστα σε 

στρώμα του 9ου π.Χ. αιώνα. Στην χάλκινη πλάκα σώζεται (δυστυχώς 

κατεστραμμένη στο πάνω και το κάτω μέρος) η παράσταση ενός ταύρου, πάνω 

στον οποίο στέκει μια ανθρωπόμορφη θεότητα. Απέναντι ακριβώς στέκει μια 

άλλη ανθρώπινη μορφή με τα χέρια υψωμένα, πράγμα που δηλώνει λατρευτική 

στάση και κατά συνέπεια η μορφή επί του ταύρου  θα πρέπει με βεβαιότητα να 

1299  Η σφραγίδα εμφανίζει εκτός από τον θεό της βροχής επί του ταύρου, έναν άνθρωπο-
σκορπιό με τη στάση του άτλαντα που σηκώνει τον φτερωτό ηλιακό δίσκο, μέσα από τον 
οποίο προβάλλει μια αρσενική θεότητα, ουράνια σώματα, όπως άστρα και τα σύμβολα 
των θεών της Βαβυλώνας, Μαρδούκ και Ναβού. Ο ταύρος του (Χ)Αδάδ εμφανίζεται στο 
σχέδιο πάνω σε μια βάση που ερμηνεύεται και σαν βάθρο ή οροσειρά,  δεν φαίνεται 
απίθανο ότι πρόκειται για μια απεικόνιση ενός λατρευτικού αγάλματος του θεού σε 
κάποιο ιερό.  Βλ. M. KLINGBEIL: Yahweh Fighting from Heaven, (ΟΒΟ 169) Fribourg- 
Göttingen 1999, σελ. 223-224 εικ. 56. 
1300 Βλ. W. WARD: The Seal Cylinders …. ό. π. σελ 296 εικ. 913. Επειδή η θεά εικονίζεται να 
αφαιρεί από πάνω της το πέπλο υποδεχόμενη τον θεό της βροχής ερμηνεύεται η σκηνή 
ως «ιερός γάμος». Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 174. 188-189  ει. 158. 159. 160.  
1301 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 174 σημ. 380 και  I. CORNELIUS: The 
Iconography of the Canaanite Gods… ό. π. σχ. 52 
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κατανοηθεί ως θεότητα. Η έρευνα βλέπει στην μορφή αυτή την ουράνια θεά 

Ιστάρ (εικ. 286) 1302. 

Εκτός του θεού της βροχής με τον ταύρο συνδέεται μια ακόμη θεότητα, ο 

θεός της σελήνης. Πρόκειται για μια εξίσου αρχαιότατη σύνδεση θεότητας και 

ζώου, μιας και τα κέρατα του ταύρου συνδυάστηκαν με την αρκετά συχνή 

οριζόντια απόδοση της ημισελήνου1303. Αυτή η σύνδεση αποδίδεται σε μια πολύ 

ενδιαφέρουσα τοιχογραφία μιας λατρευτικής σκηνής από το Μάρι (19ος αι. π. Χ.) 

(εικ. 319)1304. Στην τοιχογραφία εικονίζεται ο βασιλιάς της πόλης να κάνει 

σπονδές μπροστά στον ανθρωπόμορφο θεό Σιν, ο οποίος κάθεται πάνω σε μια 

σχηματοποιημένη οροσειρά. Ακριβώς πίσω από τον θεό που φορά στο στέμμα 

του μια ημισέληνο εικονίζεται ένας ταύρος, ενώ την σκηνή συνοδεύουν μια 

τοπική θεά, ένας ποτάμιος θεός και η θεά της νύχτας που κλείνει την σκηνή1305. 

Η ομοιότητα των κεράτων του ταύρου με την ημισέληνο  φαίνεται στο έμβλημα 

του σεληνιακού θεού Σιν ως πολιούχου της Χαρράν, ενώ ένα βουκράνιο 

εμφανίζεται πολύ συχνά σε παραστάσεις του1306. Σε μια σφραγίδα από το 

Κιούλτεπε (περ. 1950-1850 π.Χ.) εμφανίζονται δυο θεότητες πάνω σε ταύρους 

(εικ. 320)1307. Η ταυτότητα του ενός εξαιτίας του  κλαδιού στο χέρι του, αλλά και 

της οροσειράς κάτω από το ένα του πέλμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια 

τοπική θεότητα της βροχής. Η άλλη θεότητα δεν είναι άλλος από τον θεό της 

σελήνης Σιν, όπως μαρτυρεί η ημισέληνος και ο δίσκος της πανσελήνου στο 

στέμμα του.  Σε αρχαίες βαβυλωνιακές σφραγίδες (19ος αι. π.Χ.) ο θεός κρατά σαν 

1302 A. BIRAN: “Two Bronze Plaques and the Hussot of Dan”, στο Israel Exploration Journal 49 
(1999), σελ. 43-53 εικ. 14.  Βλ. Επίσης O. KEEL: „Das biblische Kultbilderverbot im Judentum 
und im Christentum... ό. π. σελ. 79-85 σημ 34. εικ. 14.   
1303 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor - Die Stele von Betsaida (et-Tell,) 
(OBO 161) Göttingen – Freiburg 1998, σελ. 32-33. 
1304 P. HAIDER – M. HUTTER – S. KREUZER: Religionsgeschichte Syriens.Von der Frühzeit bis zu 
Gegenwart, Stuttgart 1995, σελ. 38 εικ. VI. & M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am 
Stadttor…. ό. π. σελ. 35. & 118 εικ. 45.  
1305 Η νύχτα και ο ταύρος φαίνεται να κλείνουν την σκηνή ως οι κατεξοχήν απαραίτητοι 
παράγοντες στην αποκάλυψη του θεού της σελήνης Σιν. Ο ταύρος ερμηνεύεται και σαν 
προσωποποίηση της οροσειράς. Βλ. M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am 
Stadttor…. ό. π. σελ. 35. 
1306 Βλ. O. KEEL: „Das Mondemblem von Harran auf Stelen und Siegelamuletten“ στο του ιδίου: 
Studien zu Stempelsiegeln aus Palästina/Israel Bd. IV. (OBO 135) , Freiburg-Göttingen 1994, σελ. 
135-202. 
1307 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 173 & 163 εικ. 122 
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σκήπτρο στα χέρια του την ημισέληνο σε έναν δοκό μπροστά από τον πιστό που 

εικονίζεται με υψωμένα χέρια (εικ. 321)1308. Επίσης, αρκετό ενδιαφέρον 

συγκεντρώνει στην παρασταση το γεγονός ότι η θεότητα αποκαλύπτεται πάνω 

από δυο ταύρους που εικονίζονται σε χιαστό σχήμα. Σε μια ακόμη βαβυλωνιακή 

σφραγίδα με το ίδιο θέμα εικονίζεται ακριβώς δίπλα από τους δυο χιαστί 

ταύρους ο θεός της βροχής (Χ)Αδάδ με το σκήπτρο του κεραυνού όρθιος επί ενός 

ταύρου (εικ. 322)1309. Στα πλαίσια της κυριαρχίας τους συμβόλου μόνο η 

ημισέληνος αρκεί να αποδώσει την θεότητα. Αυτό φανερώνει μια παράσταση 

δυο διασταυρούμενων ταύρων σε ένα αρχαίο βαβυλωνιακό πήλινο ανάγλυφο. 

Πίσω από τους ώμους των ζώων προβάλει ένα στήριγμα, φτιαγμένο από 36 

κυψέλες, το τυπικό μεσοποταμιακό σύμβολο των βουνών, ενώ στην κορυφή της 

βάσης δεν προβάλει ο ανθρωπόμορφος θεός Σιν, αλλά η ημισέληνος, το σύμβολο 

του σεληνιακού θεού (εικ. 323)1310.  

 Υπάρχει ακόμα και η εκδοχή ο ταύρος να σύρει το άρμα του θεού της 

βροχής, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των παραστάσεων από χετιτικό-

χουρριτικό περιοχές, όπως για παράδειγμα το ανάγλυφο από τη Μαλάτυα (εικ. 

113)1311 και το λατρευτικό ανάγλυφο από το ιερό του θεού της βροχής στην 

ακρόπολη του  Αλεπίου στην Συρία (εικ. 324)1312. Επίσης, αρκετά μεγάλο 

ενδιαφέρον για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ της θεότητας και του ζώου 

παρουσιάζει το κύπελλο από το Χασανλού. Στο χρυσό αυτό ανάγλυφο κύπελο 

εικονίζεται ακόμα και η βροχή που πέφτει στην γη από το ανοικτό στόμα του 

1308 Βλ. O. KEEL: „Das Mondemblem von Harran auf Stelen und Siegelamuletten“ στο του ιδίου: 
Studien zu Stempelsiegeln aus Palästina/Israel Bd. IV. (OBO 135) , Freiburg-Göttingen 1994, σελ. 
166 & 193 εικ. 65 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor…. ό. π. σελ. 35 & 
119 εικ. 47. 
1309 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor…. ό. π. σελ. 35 & 119 εικ. 46, & 
M. NOVAK: „Zur Verbindung der Mondgott und der Wettergott  bei den Aramäern im 1 Jt. 
V. Chr.“, στο UF 33 (2001), Münster 2002, σελ.  437-465  εικ. 7. 
1310  Βλ. M. NOVAK: „Zur Verbindung der Mondgott und der Wettergott  bei den Aramäern 
im 1 Jt. v. Chr.“, στο UF 33 (2001), Münster 2002, σελ.  437-465  ιδ. σελ. 459 εικ. 6. 
1311  Βλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι… ό.  π. σελ. 222 και 227 σχ. 17 και M. KLINGBEIL: Yahweh 
Fighting from Heaven, (ΟΒΟ 169) Fribourg- Göttingen 1999, σελ. 262-263 εικ. 92. 
1312  Βλ. M. NOVAK: “Die Religionspolitik der aramäischen Fürstentümer… ό. π. σελ. 345 εικ. 
4. 
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ταύρου, ένα αρχαίο στοιχείο για τον ρόλου του "ταύρου του ουρανού" (εικ. 325)1313. 

Στις παραστάσεις του άρματος τον ζυγό φέρουν και δυο ταύροι με τα ονόματα 

Σέρρις και Χούρρις ή Σερίσσου και Τέλλα1314. Τέλος, στην Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού στην Συρία και την Παλαιστίνη εμφανίζεται το ζώο να συνοδεύει απλά 

τον θεό της βροχής, ο οποίος κρατά το χαλινάρι του, όπως φαίνεται σε ένα 

κυλινδρικό σφραγιδόλιθο από τη Μεγιδδώ και έναν δεύτερο από την Συρία (εικ. 

326. 327)1315. 

 Η παράσταση του θεού επί του ταύρου θα παραμείνει αγαπητή μέχρι και 

την Ύστερη Αρχαιότητα συνδεδεμένη με μια θεότητα γνωστή με το όνομα Ζευς 

Δολιχεινός (εικ. 328. 329)1316. Στην τέχνη των Ναβαταίων της ρωμαϊκής εποχής  

απεικονίζεται ο Δίας/(Χ)Αδάδ/Βάαλσαμήμ καθιστός να πλαισιώνεται από δυο 

ταύρους, όπως φανερώνει το αναγλυφο του ιερού του Χιρμπέτ Τανούρ στην 

Ιορδανία (εικ. 330)1317. Η σύνθεση αυτή φαίνεται πολύ πιθανόν επηρεασμένη από 

τις παραστάσεις της μητέρας θεάς τη Συρίας και της Μ. Ασίας που πλαισιώνεται 

ένθρονη από δυο λέοντες. Το ίδιο μοτίβο μοιράζονται και οι θεοί στην 

εικονογραφία της συριακής Παλμύρας, ενώ στις φοινικικές αποικίες της δυτικής 

Μεσογείου εμφανίζεται η θεότητα Βάαλ-Χαμμών (ελ. Κρόνος, λατ. Saturnus), 

καθισμένος στη ράχη ενός ταύρου, ο οποίος δεν στέκει, αλλά κείτεται (εικ. 

331)1318.  

 

 

1313  Βλ. I. WINTER: „The Hasanlu Gold Bowl: Thirty Years later“, στο Expedition Vol. 31 
(1989), σελ. 87-106 εικ. 4, 6, 12 & 16, βλ. H. STIERLING: Persien – Auf den Spuren eines 
vergangenen Reiches, Wiesbaden 2006, εικ. σελ. 53. 
1314 Στην έρευνα τα ονόματα αυτά αποδίδονται και σε δυο πλάσματα με ανθρώπινο σώμα 
και κεφάλι ταύρου που σαν άτλαντες κρατούν ουράνια σύμβολα, όπως στα ανάγλυφα 
του ιερού των βράχων της Γιατσιλικάγια βλ.  O. GURNEY: Οι Χετταίοι…ό. π. σελ. 152-153 
& 158. 
1315 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder … ό. π. σελ. 174. 188  εικ. 156 & 157.  
1316 Βλ. W. WARD: The Seal Cylinders of Western Asia, Washington 1910, σελ. 175 εικ. 471. Βλ. 
και την ανάγλυφη στήλη στο Landesmuseum του Klagenfurt στο J. LEIPOLDT & W. 
GRUNDMANN: Umwelt des Urchristentums III., Berlin 1967, εικ.  131. 
1317 Βλ. E. NETZER: Nabatäische Architektur,  Mainz  2003, σελ. 176 εικ. 239. 
1318 Βλ. D. KREIKENBOM: „Punischer Kultur unter römischer Herrschaft“; στο BADISCHES 
LANDESMUSEUM KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum Karthagos, 
Stuttgart 2004, σελ. 352-359 εικ. σελ. 356. 
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ΙΙ.3.1.5.β. Ο θεός με τα κέρατα του ταύρου  

 Μια δεύτερη δυνατότητα απεικόνισης μιας θεότητας με ταυρόμορφα 

χαρακτηριστικά είναι εκείνη που θέλει στην ίδια την ανθρωπόμορφη θεότητα το 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό του ταύρου, το ζεύγος των κεράτων. Τα πιο γνωστά 

παραδείγματα είναι οι ανάγλυφες στήλες του ένθρονου θεού Ελ και του όρθιου 

ένοπλου Βάαλ από την Ουγκαρίτ, όπου οι θεοί φορούν την κερασφόρο τιάρα 

(εικ. 130. 131)1319. Όπως και το 19 εκ. ύψους αγαλματίδιο  από την ίδια πόλη του 

επιτιθέμενου θεού με τιάρα και δυο κέρατα από ήλεκτρον (εικ. 332)1320. Αυτές οι 

τιάρες είναι ένα διακριτικό που μοιράζονται όλοι οι θεοί1321. Ένας συμφυρμός της 

κερασφόρου τιάρας με την κόμμωση, αφού το κέρας προβάλλει από το τριχωτό 

της κεφαλής, εμφανίζεται στην παράσταση της φτερωτής θεάς (Αστάρτη; Ανάθ;) 

που θηλάζει δυο πρίγκιπες σε ένα ανάγλυφο από Ελεφαντόδοντο από το 

ανάκτορο της Ουγκαρίτ (εικ. 333)1322. Η παράσταση δείχνει επηρεασμένη από την 

εικονογραφία της αιγυπτιακής θεάς Χαθώρ που αποδίδεται και ως αγελάδα ή 

ανθρωπόμορφη με τα κέρατα μόνο του ζώου (εικ. 67 ). Οι αρσενικές μορφές που 

εμφανίζουν τα κέρατα του ταύρου στο κεφάλι είναι κατώτερες θεότητες, 

συνήθως υπηρέτες του μεσοποταμιακού, ηλιακού θεού Σαμάς και εμφανίζονται 

με ουρά και πόδια ταύρου (εικ. 39. 660. 661.). 

 Η απλή τιάρα με τα δυο κέρατα ταύρου εμφανίζεται την Ύστερη Εποχή 

του Χαλκού κυρίως στον συριακό και τον κυπριακό χώρο, όπως φαίνεται από τα 

1319O. KEEL: Die Welt der Altorientalische Bildsymbolik… ό. π. σελ. 186 εικ. 283 & 193 εικ. 291.  
1320 I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit, Mainz 2004, σελ. 49 εικ.78. Για την 
κατηγοριοποίηση βλ..H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 43-44. 
1321 Και άλλα μικρά αγλματίδια από την Ουγκαρίτ φαίνεται πως είχαν στις τιάρες τους 
κέρατα που λείπουν σήμερα, όπως δείχνουν οι οπές στο κεφάλι βλ. O. KEEL: Das Recht der 
Bilder … ό. π. σελ. 187 εικ. 284, &  I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit, 
Mainz 2004 , σελ. 45 εικ 68 και σελ. 46 εικ. 71. 
1322 Στα έπη της αρχαίας Ουγκαρίτ και στα πλαίσια της τοπικής βασιλικής ιδεολογίας 
αναφέρεται ότι οι γιοι του βασιλιά αναθράφηκαν με γάλα από τις μεγάλες θεές Αστάρτη 
και Ανάθ (KTU 1.15 II 26-28). βλ. I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter…ό. π. σελ. 41 εικ. 65. 
Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για απόδοση της θεάς Ανάθ. Στην έρευνα εμφανίζεται η 
άποψη ότι ο Βάαλ γονιμοποιεί την Ανάθ ως αγελάδα, όπως έκανε ο Ελ. Βέβαια δεν είναι 
σαφές το κείμενο (ΚTU  1.10 III,5) και δεν αναφέρεται κάπου ότι ο Ελ παίρνει την μορφή 
του ταύρου, όπως συμβαίνει με τον Βάαλ. βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und 
Theologie …ό. π. σελ. 119-120 σημ.191. 
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χάλκινα αγαλματίδια των θεών της Εγκωμής στην Κύπρο (εικ. 334. 335)1323. Τα 

μεσοποταμιακά και τα χετιτικά στέμματα απαιτούν περισσότερα ζεύγη 

κεράτων. Κατά την 1η χιλιετία στην φοινικική τέχνη τουλάχιστον η κερασφόρος 

τιάρα φαίνεται να εκτοπίζεται, ενώ κυριαρχούν τα στέμματα αιγυπτιακής 

προέλευσης.  

 

ΙΙ.3.1.5.γ. Ο θεός ως ταύρος  

  Μια τρίτη εκδοχή είναι εκείνη που θέλει το ομοίωμα ενός ταύρου ως το 

λατρευτικό άγαλμα της θεότητας, πράγμα σύνηθες και σε άλλους πολιτισμούς 

που θέλουν εκτός των ταύρων, όπως ο Άπις στην Αίγυπτο και θηλυκές θεότητες 

ως αγελάδες, όπως η θεά Χαθώρ. Το ίδιο επιβεβαιώνει και ένα πλήθος 

αναφορών από τον χετιτικό χώρο, όπου τα λατρευτικά αγαλματίδια στα τοπικά 

ιερά διαφόρων επαρχιών λέγεται ότι ήταν ομοιώματα ταύρων από μέταλλο. Η 

πιο πειστική απόδοση της λειτουργίας του ομοιώματος ενός ταύρου ως 

λατρευτικού ειδώλου της θεότητας εμφανίζεται στα ανάγλυφα της εισόδου του 

χετιτικού ανακτόρου στο Τσατάλ Χουγιούκ που χρονολογείται στον 15ο π.Χ. 

αιώνα (εικ. 115)1324. Την ίδια σκηνή διασώζει  το τουλάχιστον έναν αιώνα 

αρχαιότερο ανάγλυφο, πήλινο σκεύος (ύψους 82 εκ. ) από το Ιναντίκτεπε (110 

χλμ. βορ. της Άγκυρας) που δημοσιεύτηκε το 1988 (εικ. 336). Πρόκειται για την 

θυσία ενός ταύρου που συνοδεύει ένας μουσικός με έγχορδο μουσικό όργανο, η 

οποία  λαμβάνει χώρα μπρος από ένα βάθρο, στο οποίο στέκει το άγαλμα ενός 

ταύρου1325. Προς το είδωλο του ταύρου και την θυσία στρέφεται μια πομπή 

ανθρώπων. Βέβαια, είναι σαφές ότι κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. οι θεότητες στην 

1323 J. C. COUTROIS  & E. LAGARCE: Enkomi et le Bronze Récent à Chypre, Nicosie 1986, Pl. 
XVIII 4 & 5. 
1324 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder gesehen zu werden (OBO 122), Freiburg-Göttingen 1992, 
σελ. 170 και 183 εικ. 145. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie (OBO 192), 
Fribourg / Göttingen 2003, σελ. 103-104 εικ. 19. O. GURNEY: Οι Χετταίοι (Μετ. Δ. 
Παυλάκης), Αθήνα 2002, σελ. 157-158 σχ. 11. M. KÖCKERT: Vom Kultbild JHWHs zum 
Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009)  σελ. 379. 
1325  Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 103-104 εικ. 20. Η όλη 
παράσταση αποτελείται από ένα πλήθος σκηνών σε τέσσερα διαφορετικά πλαίσια. 
Πολλές από τις σκηνές έχουν στιγμιότυπα από την θρησκευτική ζωή της εποχής. Για 
ολόκληρη την παράσταση βλ. T. STAUBLI:  Musik in biblischer Zeit (Bibel Orient Museum) 
Freiburg 2007, σελ. 66 εικλ. 101 και B. COLLINS: The Hittites and theit World, Atlanta 2007, 
σελ. 132 εικ. 3.6.  
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Εγγύς Ανατολή κατανοούνται ανθρωπόμορφες. Προκύπτει έτσι τη ζήτημα της 

σχέσης  της θεότητας με τον ταύρο.  

 Την σχέση αυτή του λατρευτικού  ομοιώματος ενός ταύρου με τον θεό της 

βροχής αποκαλύπτει το αποτύπωμα μιας σφραγίδας σε δυο όστρακα που ήλθαν 

στο φως στο αρχαίο Μάρι (18ος αι. π.Χ)  (σημ. Tell Mardih) και μεταφέρθηκαν στο 

μουσείο του Αλεπίου (εικ. 337)1326. Η σκηνή του σφραγιδόλιθου εμφανίζει τρία 

πρόσωπα, έναν άνθρωπο, πιθανόν τον βασιλιά της πόλης, ο οποίος πλησιάζει 

δυο θεότητες, έναν θεό και μια θεά. Η θεά φορά στο κεφάλι έναν πόλο, πάνω 

στον οποίο κάθεται ένα περιστέρι και από πάνω της έχει σχηματιστεί ένα 

οχτάκτινο αστέρι. Τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν στην θεά Ιστάρ. Η αρσενική 

θεότητα φορά την κερασφόρο τιάρα και κρατά σκήπτρο. Φαίνεται σαν να 

«αποκαλύπτεται» στον βασιλιά, ο οποίος θα ήταν και ο κάτοχος της σφραγίδας. 

Ο βασιλιάς στην σκηνή δέχεται την ζωοποιό ευλογία του θεϊκού ζεύγους, όπως 

θέλει το αιγυπτιακό σύμβολο της ζωής (enekh) στο μέσον της παράστασης να 

δείξει. Ανάμεσά στον θεό και τον άνθρωπο και περίπου στο ύψος των γονάτων 

εμφανίζεται ένας ταύρος πάνω σε βάθρο, πράγμα που αποκλείει την ιδέα ενός 

ζώου, αλλά παραπέμπει σε ένα άγαλμα, όπως στα ευρήματα από την Μ. Ασία. 

Επομένως, το λατρευτικό είδωλο της θεότητας, ένας ταύρος πάνω σε ένα βάθρο 

πιθανότατα στο άδυτο ενός ναού της πόλης είναι ο ενδιάμεσος στην σκηνή της 

αποκάλυψης του θεού στον ηγεμόνα. Προφανώς, πρόκειται για τον θεό της 

βροχής Βάαλ-(Χ)Αδάδ που γίνεται κατανοητός ως ανθρωπόμορφη θεότητα, αν 

και όπως φαίνεται αποδίδεται στο άδυτο του ναού του με το άγαλμα ενός ζώου, 

τον ταύρο.  

 Εκτός των παραπάνω παραστάσεων υπάρχουν αρκετές εικονογραφικές 

ενδείξεις για την λατρευτική χρήση τέτοιων ομοιωμάτων. Το αποτύπωμα μιας 

σφραγίδας από το Ατσέμχουγιούκ (18ος αι. π.Χ) αποδίδει την μορφή μιας θεάς σε 

λατρευτική στάση μπρος από μια κατασκευή, από την οποία προβάλλει το 

1326 Βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalische Bildsymbolik… ό. π. σελ. 192 εικ. 290  και του 
ιδίου: Das Recht der Bilder … ό. π. σελ.  164 εικ. 125. H. KÜHNE κ.α.: Das Rollsiegel in Syrien, 
Tübingen 1980, σφραγ. αρ. 35 σελ. 78-80. CORNELIUS: The Iconography of the Canaanite 
Gods…  ό. π. σχ. 33. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 46. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: 
Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 103-105 εικ. 24. M. KÖCHERT: „Vom 
Kultbild Jahwes…ό. π. σελ. 374-375 εικ. 1. 
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κεφάλι ενός ταύρου, προφανώς ενός μικρού αγάλματος (εικ. 338)1327. Η 

κατασκευή αυτή που μοιάζει με πλεχτό καλάθι δείχνει ότι λειτουργούσε σαν 

χώρος φύλαξης του ομοιώματος. Σημαντική είναι η συμβολή της σφραγίδας 

αυτής, επειδή η παράσταση  ρίχνει φως στο χάλκινο αγαλματίδιο ενός ταύρου με 

επένδυση από άργυρο που βρέθηκε το 1990 στην Ασκαλώνα, στον αποθηκευτικό 

χώρο ενός ναού και χρονολογείται γύρω στο 1600 π.Χ. (εικ. 339)1328. Δίπλα από το 

αγαλματίδιο βρέθηκε ένα πήλινο δοχείο με ένα άνοιγμα που θυμίζει το σημείο, 

από το οποίο προβάλλει ο ταύρος στην παράσταση από το Ατσέμχουγιούκ. Είναι 

πολύ ενδιαφέρον ότι το άνοιγμα έχει ακριβώς το ύψος του ταύρου. Το πήλινο 

αυτό σκεύος ερμηνεύεται στη βιβλιογραφία σαν μικρογραφία ενός ναού, ενώ το 

χάλκινο αγαλματίδιο ως αντίγραφο ενός μεγαλυτέρου λατρευτικού αγάλματος 

που χρησίμευε στην λατρεία στο ίδιο ιερό.  

 Ένα παρόμοιο χάλκινο ειδώλιο ταύρου της Μέσης Εποχής του Χαλκού 

βρέθηκε στην αρχαία Βύβλο (εικ. 340)1329. Πρόκειται για ένα μικρότερο χάλκινο 

ομοίωμα και  διασώζεται πάνω του  ακόμα και σήμερα η επένδυση από χρυσό. 

Ένας χάλκινος ταύρος που χρονολογείται στον 14ο π.Χ. αιώνα ήρθε τυχαία στο 

φως κοντά στην Τύρο (εικ. 341)1330. Το άγαλμα έχει ύψος 45 εκ.  και μήκος 50 εκ., 

ενώ σε όλη  την επιφάνεια του καλύπτεται από αστέρια. Ανάμεσα στα κέρατα 

φέρει τον ηλιακό δίσκο, στο κέντρο του οποίου έχει σχηματιστεί το αιγυπτιακό 

σύμβολο της ζωής (enekh). Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια απεικόνιση του 

αιγυπτιακού ταύρου  Άπι. Απεικονίσεις του Άπι από διάφορα υλικά έχουν έρθει 

στο φως στην Παλαιστίνη/Ισραήλ και σε πολύ μικρότερο μέγεθος (εικ. 342 & 343) 

στην Ασκαλώνα και την Ατλίτ σε στρώματα της περσικής και ελληνιστικής 

εποχής. Από τις οπές στην ράχη των ευρημάτων μπορεί να ενισχυθεί η υπόθεση 

ότι πρόκειται για είδωλα-φυλακτά που οι άνθρωποι κρεμούσαν στον λαιμό με 

1327 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder … ό. π. σελ. 170. 179 και 182 εικ. 143. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: 
Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 105-106 εικ. 26. 
1328 Το αγαλματίδιο έχει μήκος 11,4 εκ. και 10,2 εκ. ύψος. Βλ.O. KEEL: Das Recht der Bilder … 
ό. π. σελ. 169-170.  182 εικ. 142 και Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. 
σελ. 105-106 εικ. 25. 
1329 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 169 &  σελ. 181 εικ. 141. 
1330 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 112-113 εικ. 27. 
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μια αλυσίδα1331. Χάλκινος είναι επίσης και ένας μικρός ταύρος (μήκος 6,5 εκ. και 

ύψος 10 εκ.) που βρέθηκε στην αρχαία Ουγκαρίτ μαζί με άλλα αγαλματίδια (εικ. 

344)1332. Το ομοίωμα στηρίζεται σε μια βάση, από την οποία προβάλλει μια επίσης 

χάλκινη, κάθετη αιχμή, προφανώς για την σταθεροποίησή του. Δεν φαίνεται 

απίθανο να ήταν το ομοίωμα προσαρτημένο σε έναν δοκό και να χρησίμευε ως 

λάβαρο. Παρόμοιο είδωλο ταύρου με βάση κατάλληλη για την προσάρτηση ενός 

προφανώς ξύλινου δοκού ήρθε στο φως στην αρχαία Βύβλο, πόλη, στην οποία 

έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα συνολικά 33 ειδώλια ταύρων από μέταλλο 

(εικ. 345)1333. Ίσως την ίδια λειτουργία είχε και το επίσης μικρό ομοίωμα ενός 

ταύρου (μήκος 5,5 εκ.  και ύψος 4,5 εκ.) που βρέθηκε στο άδυτο του ναού με τους 

ορθοστάτες (temple H) της αρχαίας (Χ)αζώρ (εικ. 346). Σαφώς δεν είναι σίγουρη η 

λατρευτική του χρήση, αλλά το άδυτο ενός ναού (προφανώς του 13ου π.Χ. αιώνα) 

ως τόπος εύρεσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο1334. Εκτός αυτού, στο ίδιο ιερό 

είχαν βρεθεί τμήματα ενός λίθινου αγάλματος με τον ταύρο και την θεότητα 

στην ράχη του (εικ. 304)1335, καθώς και ένα λίθινο θυσιαστήριο θυμιάματος που 

διακοσμείται με το σύμβολο του τετράκτινου άστρου εντός κύκλου (εικ. 305). Το 

σύμβολο αυτό, όπως εκτέθηκε προηγουμένως, βρίσκεται και στο στήθος του 

λίθινου θεού επί του ταύρου. Περίπου το μέγεθος των παραπάνω ειδώλων  έχει 

και ένα επίσης χάλκινο ομοίωμα ταύρου που αγοράστηκε το 1889 στη Συρία 

(μήκος 7,6 εκ. και ύψος 5,6) (εικ. 347 )1336. Δεν σώζονται όμως εμφανή στοιχεία για 

την χρήση του.  Μια παράσταση με το λάβαρο ενός μικρού ομοιώματος ταύρου 

1331 Εναντίον των αντικειμένων αυτών στέφεται ο προφήτης Ιεζεκιήλ χρησιμοποιώντας 
τον σκωπτικό χαρακτηρισμό גלולים. Βλ. C. HERRMANN: Ägyptische Amulette aus 
Palästina/Israel, (OBO 138) Freiburg-Göttingen 1994, σελ. 514-517 ευρ. 745-749. Εικ. 747 & 749.  
1332 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 171. 185 εικ. 148. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. 
Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 117 εικ. 39. 
1333 Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 171. 185 εικ. 149 
1334 Ο Κ. ΚΟΕΝΕΝ ( Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 107 σημ. 139) θεωρεί ότι 
δεν είναι σαφής η λατρευτική χρήση του, αν και βρέθηκε στο άδυτο του ιερού. Δεν 
αποκλείει την υπόθεση ο ταύρος να συνόδευε σε μια σύνθεση το λίθινο ανθρωπόμορφο 
λατρευτικό είδωλο του ιερού. 
1335 Βλ. YADIN: Hazor... ό. π. σελ. 84, O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 171. 184 εικ. 
147 και O. KEEL & C. UELINGER: GGG..ό.π. σελ. 56-60 εικ. 45, καθώς και Κ. ΚΟΕΝΕΝ: 
Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 117 εικ. 40. I. CORNELIUS: The Iconography of 
the Canaanite Gods… ό. π. σελ.  
1336 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 126 εικ. 58. 
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στην κορυφή που έχει έρθει στο φως στο αρχαίο Μάρι και χρονολογείται 

ανάμεσα στο 3000 και 2500 π.Χ. δείχνει με ακρίβεια την προσάρτηση σε δοκό και 

την λειτουργία ενός αγαλματιδίου ταύρου ως λαβάρου (εικ. 287)1337.  

 Την 1η χιλιετία π.Χ. στις απεικονίσεις ταύρων εμφανίζεται το σύμβολο 

της σελήνης, πράγμα που δείχνει την ένταξη του ταύρου στη συμβολική του 

σεληνιακού θεού Σιν, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός ανάμεσα στου 

Αραμαίους1338. Αρχαιότερη όμως μαρτυρία της σύζευξης του ταύρου με την 

σελήνη δίνουν δυο αποτυπώσεις σφραγίδων που βρέθηκαν στην χετιτική 

πρωτεύουσα Χαττούσσα και χρονολογούνται  στο β΄ μισό του 13ου αι. π.Χ. (εικ. 

348. 349)1339.  Η πρώτη σφραγίδα εμφανίζει ένα βουκράνιο και ανάμεσα από τα 

κέρατα του ένα μικρό δίσκο, ενώ ακριβώς από πάνω έχει σχηματιστεί μια 

ημισέληνος στραμμένη προς αυτό. Η δεύτερη εμφανίζει ολόκληρο το ζώο, ενώ 

από πάνω του αιωρείται η ημισέληνος. Ακριβώς τέτοια ευρήματα έχουν έρθει 

στο φως στην Παλαιστίνη- Ισραήλ και παρουσιάζουν πάνω από τον ταύρο μια 

ημισέληνο με έναν κυκλικό δίσκο, όπως σε μια σφραγίδα που ανακαλύφθηκε  σε 

έναν τάφο στην αρχαία Λαχίς και χρονολογείται γύρω στα 900 π.Χ. (εικ. 350)1340. 

Η ημισέληνος ανήκει στον Σιν, αλλά ένας κενός άπτερος δίσκος σε συνδυασμό 

με αυτήν δεν μπορεί να παραπέμπει στον ήλιο, αλλά στην πανσέληνο. Το ίδιο 

θέμα παρουσιάζει  και μια δεύτερη σφραγίδα από το Τελ Κεϊσαν, έναν οικισμό 

στον κόλπο της Χάιφα, μόνο που ο ταύρος εικονίζεται σε δράση και χτυπά με τα 

κέρατα του έναν λέοντα (εικ. 351)1341. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι 

την 1η χιλιετία ο ταύρος λειτούργησε σαν σύμβολο και παράσταση του θεού της 

σελήνης. Μάλιστα στην Παλμύρα της Συρίας έχουν βρεθεί αρκετές παραστάσεις 

1337 O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 172. 185 εικ. 150. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, 
Kult und Theologie …ό. π. σελ. 98 εικ. 17. 
1338 Βλ. M. NOVAK: „Zur Verbindung der Mondgott und der Wettergott  bei den Aramäern 
im 1 Jt. V. Chr.“, στο UF 33 (2001), Münster 2002, σελ.  437-465. 
1339 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor…. ό. π. σελ. 37 & 121 εικ. 54-55. 
1340 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor…. ό. π. σελ. 37-38 & 121 εικ. 56-
57. 
1341 Στο παρελθόν ο O. KEEL (Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 176 εικ.  167-170) είχε 
ερμηνεύσει στις παραστάσεις αυτές τον ταύρο ως ζώο του θεού της βροχής παρά ως 
σύμβολο του σεληνιακού θεού, όμως στην πιο πρόσφατη έρευνά του κατανοεί 
περισσότερο τον ταύρο ως τον σεληνιακό θεό Σιν της Χαρράν. βλ. M. BERNETT & O. 
KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor…. ό. π. σελ. 37-38 
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που εικονίζουν την σελήνη με έναν ταύρο (εικ. 352. 353. 354). Σε μερικές από 

αυτές  ο θεός Σιν θα χαρακτηριστεί και ως «Ταύρος του Βάαλ» (  .εικ) (עגל בול

355)1341F

1342.  

 Τα σεληνιακά αυτά χαρακτηριστικά στα βαβυλωνιακά αλλά και στα 

συριακά ευρήματα παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τα ευρήματα από την 

λατρεία του σεληνιακού θεού στην αραβική χερσόνησο του 6ου π.Χ. αιώνα. Από 

την περιοχή της Υεμένης γνωστή είναι η συμβολική του ταύρου στην λατρεία 

του σεληνιακού θεού Αλ-Μακά, ενώ ευρήματα από την όαση Τεϊμάν, την 

αγαπημένη πόλη του τελευταίου βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβονίδη1343, 

επιβεβαιώνουν την σχέση των Βαβυλωνίων με την περιοχή αυτή. Μια στήλη του 

6ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε την δεκαετία του 70΄ εμφανίζει και από τις δυο 

πλευρές ανάγλυφα, το κέντρο των οποίων καταλαμβάνει, είτε ένας ταύρος με 

ένα δίσκο ανάμεσα στα κέρατα, είτε ένα βουκράνιο επίσης με δίσκο ανάμεσα 

στα κέρατα πάνω σε ένα βάθρο, ίσως θυσιαστήριο (εικ. 356αβ) 1344. Πάνω από την 

κεντρική παράσταση  εμφανίζονται ένα φτερωτός δίσκος, μια ημισέληνος και 

ένα άστρο. Και στις δυο πλευρές μια ανθρώπινη μορφή σε λατρευτική στάση 

εικονίζεται στραμμένη προς τον ταύρο και το βουκράνιο. Αν και στην έρευνα 

αρχικά ο ταύρος θεωρήθηκε ως ο αιγυπτιακός Άπις, στην παράσταση αυτή 

εικονίζεται ως ταύρος ο σεληνιακός θεός, όπως βεβαιώνει η παρουσία της νέας 

σελήνης και της πανσελήνου που κυριαρχεί ως φτερωτός δίσκος. Στα πλαίσια 

του ρόλου του ταύρου στην λατρεία την ίδια σημασία πρέπει να έχει και μια 

ακόμη ανάγλυφη στήλη της όασης Τειμάν, επίσης του 6ου π.Χ. αιώνα, στην οποία 

εμφανίζεται μια ανθρώπινη μορφή με βαβυλωνιακή ενδυμασία και κωνικό 

κράνος να κρατά ένα σκήπτρο και ακριβώς από κάτω μια λατρευτική σκηνή με 

την λατρεία ενός βουκρανίου, όπως στην προηγούμενη στήλη (εικ. 357)1345. Είναι 

1342 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor…. ό. π. σελ. 40-41 και 124-125 
εικ. 65-71. 
1343 Ο σεληνιακός θεός της Τεϊμάν με τον ερχομό των πληθυσμών αυτών στην Συρία 
ταυτίστηκε με το σεληνιακό θεό Σιν της Χαρράν. Βλ. Βλ. M. NOVAK: „Zur Verbindung 
der Mondgott… ό. π. σελ. 451. 
1344 Βλ. M. NOVAK: „Zur Verbindung der Mondgott… ό. π. σελ. 449-452 & 465 εικ. 14. 
1345 Η στήλη είναι από ασβεστόλιθο. Βρέθηκε τον 19ο αιώνα και βρίσκεται σήμερα στο 
Λούβρο (Louvre AO 1505). Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για την θεότητα σύμφωνα με 
τον R. HOYLAND (Arabia and the Arabs – From the Bronze Age to the coming of Islam, London 
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σαφές ότι στην  αρχαία Ανατολή  ο ταύρος συνδέεται στενά με τον σεληνιακό 

θεό. Αυτό φαίνεται ότι δηλώνει και το σύμπλεγμα των ομοιωμάτων ενός ταύρου 

και δυο ανθρώπων από την Κύπρο (εικ. 358αβ)1346. Οι δυο άνδρες συνοδεύουν το 

υπερμέγεθες ζώο, ίσως για θυσία, στο μέτωπο τους όμως εμφανίζεται ακριβώς 

το σχήμα μιας ημισελήνου κάτω από έναν κυκλικό δίσκο. Η σύζευξη αυτή 

μπορεί να ερμηνευτεί σαν ένα σύμβολο της νέας σελήνης και της πανσελήνου.  

 Την δεκαετία του 70΄ ένας ισραηλινός στρατιώτης ανακάλυψε τυχαία το 

άγαλμα ενός μικρού, χάλκινου ταύρου σε ένα ύψωμα στα ορεινά της Σαμάρειας, 

8 χλμ. ανατολικά από τη Δοθάν. Το αγαλματίδιο που έχει 17,5 εκ. μήκος και 12,4 

εκ. ύψος είναι κατασκευασμένο από χαλκό και ελάχιστο κασσίτερο1347 και έχει 

κατασκευαστεί με την μέθοδο του λιωμένου (χαμένου) κεριού1348. Παριστάνει 

έναν ταύρο ζεμπού (bos indicus) (εικ. 359. 360). Το εξαιρετικής σημασίας εύρημα 

άλλαξε και το όνομα του τόπου εύρεσης  που λέγεται “Dahret et Tawile” και  

αναφέρεται στη βιβλιογραφία σχεδόν μόνο ως Bull Site (P.K.: 1807/2016)1349. Ο A. 

2001, σελ. 160 εικ. 21.) ή για κάποιον βασιλιά, όπως υποστηρίζει ο M. NOVAK: „Zur 
Verbindung der Mondgott… ό. π. σελ. 449-452 & 465 εικ. 15.  
1346 Πρόκειται για ένα πήλινο ομοίωμα ταύρου (28,5 εκ. ύψος) που πλαισιώνουν δυο 
ανθρώπινες μορφές. Βρέθηκε στο ιερό Μένικο-Λιθάρκες και φυλάσσεται σήμερα στο 
αρχαιολογικό μουσείο της Λευκωσίας. Βλ. V. KARAGEORGHIS: The Coroplastic Art of 
ancient Cyprus IV. The Cypro-Archaic Period small male Figurines, Nicosia 1995, σελ 99  Pl. LII 
εικ. 1 (Cat. No. II (ii)5. 
1347 O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 170-171 και 184 εικ. 146. Πρβλ. I. CORNELIUS: 
The Iconography of the Canaanite Gods…  ό. π. σχ. 57. B. KELLEHER & METROPOLITAN 
MUSEUM OF ART: Treasures of the Holy Land, New York 1986, σελ. 153-154 εικ. 73. 
1348 Με τη μέθοδο αυτή κατασκευάστηκε ο κορμός του ζώου, ενώ τα ζεύγη των ποδιών 
κατασκευάστηκαν ξεχωριστά και προσαρτήθηκαν αργότερα. Βλ.  A. MAZAR: „Bronze 
Bull Found in Israelite  High Place from the Time of the Judges” στο BAR 9/5 (1983), σελ. 37. 
Η μέθοδος του λιωμένου (χαμένου) κεριού αποτελούσε ένα συνήθη τρόπο κατασκευής 
αγαλματιδίων από μέταλλο (lost wax method). Αρχικά κατασκευαζόταν από κερί το 
άγαλμα με όλες του τις λεπτομέρειες. Στη συνέχεια καλύπτονταν με στρώσεις από πηλό, 
μια λεπτή και μια δεύτερη μεγαλύτερου πάχους, ενώ αφήνονταν οπές σε κάποια σημεία. 
Η κατασκευή ψηνόταν και έτσι το κερί έλιωνε και εξαφανιζόταν. Στην συνέχεια χυνόταν 
το μέταλλο στην πήλινη μήτρα, η οποία καταστρεφόταν όταν το άγαλμα με όλες του τις 
λεπτομέρειες είχε πια κρυώσει. βλ. Ε. ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ: Η Αρχαιολογία της Προϊστορικής 
Κύπρου, Αθήνα 2001, σελ. 338. 
1349 Το ομοίωμα παρέδωσε ο στρατιώτης στο μουσείο του τόπου κατοικίας του, στο 
κιμπούτς Σαμίρ. Η είδηση για την εμφάνιση τέτοιου ευρήματος κινητοποίησε την 
υπηρεσία Israel Antiquities Authority, ώστε ο ταύρος να μεταφερθεί  στο Israel Museum και 
να δρομολογηθούν στο σημείο εύρεσης ανασκαφές.   
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MAZAR1350 πραγματοποίησε στον χώρο ανασκαφές (Απρίλιος 1978 & 

Σεπτέμβριος 1981) φέρνοντας στο φως έναν λατρευτικό, υπαίθριο χώρο της 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (1250-1150 π. Χ.), τον οποίο χαρακτήρισε ως “high 

place” (bama) (εικ. 361)1351. Το αλώνι αυτό εμφανίζει ίχνη πρόχειρων κατασκευών, 

όπως ένα ελλειπτικό τείχος, ίσως απομεινάρι μιας περίπου κυκλικής περιβόλου. 

Από τα ελάχιστα ευρήματα ο A. MAZAR1352 χαρακτήρισε έναν μεγάλο λίθο σε 

ένα κεντρικό σημείο ως θυσιαστήριο ή λατρευτική λίθινη στήλη (ματσεβά), 

υπόθεση που δεν μπορεί με σιγουριά να επιβεβαιωθεί (εικ. 362). Μεγάλη 

ομοιότητα με αυτό του υπαίθριο, λατρευτικό χώρο εμφανίζει στον αρχικό 

πυρήνα του, ο ναός του Απόλλωνα Υλάτη, στο Κούριον της Κύπρου1353 (ίσως και 

άλλα κυπριακά ιερά)1354. Το ιερό στο Κούριον παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 

επειδή εκεί βρέθηκαν και δυο αγαλματίδια ταύρων, ένα χρυσό και ένα από 

άργυρο.  Από τον αρχαιολόγο A. MAZAR ήρθε στο φως σε ανασκαφικό επίπεδο 

του 10ου αιώνα π.Χ. στο Τελ Ρεχώβ, κοντά στον Ιορδάνη μόνο το κεφάλι από έναν 

χάλκινο ταύρο. Ο χώρος που βρέθηκε ήταν γεμάτος από λατρευτικά 

αντικείμενα, όπως πήλινα αγαλματίδια, θυσιαστήρια, καθώς και οστά που 

επιβεβαιώνουν θυσίες και τελετουργικά γεύματα1355. 

 

1350 A. MAZAR: „Bronze Bull Found in Israelite  High Place from the Time of the Judges” στο 
BAR 9/5 (1983), σελ. 34-40. 
1351 Χαρακτηρίζεται επίσης και ως Israelite High Place, επειδή βρίσκεται στα ορεινά που από 
την εποχή των Κριτών κατοικούσε η φυλή του Μανασσή. Την χρονολόγηση καθόρισαν 
περισσότερο τα ευρήματα κεραμικής (όστρακα), ενώ βρέθηκαν ακόμη μια χάλκινη 
πλάκα που δεν μπορεί να εξακριβωθεί η χρήση της (ίσως αιγυπτιακός καθρέπτης) και το 
τμήμα ενός κεραμικού σκεύους που δεν μπορεί να εξακριβωθεί το αρχικό σχήμα και η 
χρήση του (πιθανόν πήλινο θυμιατήριο). βλ. A. MAZAR: „Bronze Bull Found in Israelite  
High Place from the Time of the Judges” στο BAR 9/5 (1983), σελ. 34-40, πρβλ. W. ZWICKEL: 
Der Tempelkult in Kanaan… ό. π. σελ. 212. 
1352 A. MAZAR: „Bronze Bull Found in Israelite  High Place from the Time of the Judges” στο 
BAR 9/5 (1983), σελ. 34-40. 
1353 W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan… ό. π. σελ. 212.  
1354 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδέα να συγκριθούν τα ισραηλιτικά βαμώθ και τα 
υπαίθρια ιερά από την Κρήτη και το Αιγαίο με τα κυπριακά βασιλικά ιερά. βλ. G. 
WRIGHT: “The Cypriot Rural Sanctuary. An Illuminating Document in Comparative 
Religion” στο Γ. Ιωαννίδης: Αφιέρωμα στο Βάσο Καραγιώργη, Λευκωσία 1992, σελ. 269-283.  
1355 Βλ. Α. Mazar, Α., "The 1997-1998 Excavations at Tel Rehor: Preliminary Report", στο  Israel 
Exploration Journal 49. (1999), σελ. 9-42. Πρβλ. W. DEVER: Did have God have a Wife?... ό. π.  
σελ. 115. 
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ΙΙ.3.1.5.δ. Ο θεός με το κεφάλι του ταύρου 

Σε μια συστηματική κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να αυτονομηθεί από την 

δεύτερη κατηγορία η απόδοση μιας θεότητας με μεικτά χαρακτηριστικά, όπως 

συμβαίνει συνήθως στην Αίγυπτο. Το ανθρωπόμορφο μιας θεότητας διατηρείται 

μόνο στο σώμα, ενώ στους ώμους του θεού εμφανίζεται το κεφάλι ενός ταύρου. 

Η μεικτή αυτή μορφή κάνει την εμφάνισή της το 13ο  π.Χ. αιώνα, δηλαδή στην 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού (19η δυναστεία) προφανώς μέσα από την ταύτιση του 

Βάαλ με τον Σήθ. Ο θεός αυτός καλείται επίσης ταύρος και εκφράζει δυναμισμό 

και επιθετικότητα1356. Σε μια στήλη της 19ης δυναστείας εικονίζεται ο μαχητής 

θεός Βάαλ-Σηθ με ένα ζεύγος φτερών πάνω στο πλοιάριο του ηλιακού θεού να 

προστατεύει με το δόρυ του την πορεία του ήλιου μαχόμενος στην πλώρη κατά 

του αρχέγονου εχθρού της κοσμικής τάξης, του όφεως που ονομάζεται  Άποφις 

(εικ. 363)1357. Ο Σηθ όπως και ο θεός Ρέσεφ εμφανίζονται στην αιγυπτιακή 

θρησκεία ως πρόμαχοι της ουράνιας λέμβου του ήλιου να κατατροπώνουν τις 

δυνάμεις του χάους που εκπροσωπεί ο Άποφις. Στις παραστάσεις της 

κατατρόπωσης του όφεως που μοιάζουν με τις αντίστοιχες παραστάσεις του 

φαραώ κυριαρχεί η απόδοση του Σηθ με ανθρώπινο σώμα και το κεφάλι ενός 

παράξενου ζώου με μακρόστενο ρύγχος. Επίσης, ο θεός εμφανίζεται και 

εξολοκλήρου ανθρωπόμορφος, όπως για παράδειγμα σε μια παράσταση της 

εποχής του Σισάκ  Γ΄ (825-773 π.Χ.) που βρίσκεται σήμερα στο μουσείο των 

Βρυξελλών (εικ. 364)1358.  

1356 Το κλίμα του συγκρητισμού διαμορφώνουν αυτή την εποχή και άλλες αιγυπτιακές 
παραστάσεις που εμφανίζονται στην υπό αιγυπτιακή κατοχή Παλαιστίνη. Ανάμεσά τους 
και σφραγίδες-σκαραβαίοι που αποδίδουν τον φαραώ ως ταύρο να συντρίβει τους 
εχθρούς με τα κέρατα. βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder gesehen zu werden (OBO 122), 
Freiburg-Göttingen 1992, σελ. 175. 
1357 Το εύρημα χρονολογείται στα 1200-1300 π.Χ. Αγοράστηκε στην Αίγυπτο στα 1894 και 
βρίσκεται σήμερα στην Κοπεγχάγη. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι η  απόδοση 
των κεράτων θυμίζει κρητομινωικά πρότυπα. Και αυτό με τη σειρά του θυμίζει τον μύθο 
του μινώταυρου.  Βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder gesehen zu werden (OBO 122), Freiburg-
Göttingen 1992, σελ. 175.  164 εικ. 163, &  I. CORNELIUS: The Iconography of the Canaanite 
Gods Reshef and Ba῾al, (OBO 140) Fribourg-Göttingen 1994, σελ. 161-162, Pl. 44 (BR 19). 
1358 Στην πλακέτα αυτή που βρίσκεται στο Μουσείο των Βρυξελλών ο θεός εμφανίζει 
ανατολίτικα χαρακτηριστικά.  βλ. E. GUBEL: “The Iconography of the Ibiza gem MAI 3650 
reconsidered”, στο Aula Orientalis 4. (1986), σελ.  111-118, ιδ. 115 εικ. 3. 
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Η μεικτή αυτή μορφή με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι ταύρου 

επανεμφανίζεται τον 8ο αιώνα π.Χ. στον φοινικικό χώρο. Μια σφραγίδα από την 

φοινικική Ίμπιζα με τον αγώνα της θεότητας κατά του όφεως αποδίδει ακριβώς, 

όπως το ανάγλυφο της Κοπεγχάγης, τον μαχητή θεό με κεφάλι ταύρου. Ο 

Άποφις εικονίζεται με κεφάλι και χέρια ανθρώπου και σώμα ιχθύος ή ερπετού 

σχεδόν, όπως αποδίδονται στην αρχαία ελληνική τέχνη οι ποτάμιοι θεοί (εικ 

365), ενώ δεν λείπουν από το μοτίβο αυτό και οι εξολοκλήρου ανθρώπινες 

μορφές (εικ. 366)1359. Στην εικονογραφία αυτή πέρα από τα αιγυπτιακά στοιχεία 

κυριαρχούν και συροπαλαιστινιακά σύμβολα που δείχνουν ότι ο όφις θα 

μπορούσε να κατανοηθεί σαν τον Λεβιαθάν και η θεότητα σαν τον Βάαλ.  

Μια εντυπωσιακή κατηγορία σφραγιδόλιθων  αποδίδει έναν ένθρονο θεό, 

κατά πάσα πιθανότητα τον θεό Μελκάρτ, τον θεό-βασιλέα της φοινικικής 

πόλεως Τύρου, με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι ταύρου. Εικονίζεται ένθρονος 

μπροστά από ένα θυμιατήριο  και κρατώντας ένα σκήπτρο ευλογεί με το δεξί 

χέρι) (εικ. 367. 368)1360. Ο θρόνος του είναι ένας θρόνος σφιγγών. Ακόμη μια 

παράσταση με βουκράνιο με σκοπό να αποδοθεί μια θεότητα με ανθρώπινο 

σώμα και κεφάλι ταύρου ήρθε στο φως μόλις τον Ιούνιο του 1997 στις ανασκαφές 

στην  Βηθσαϊδά (et-Tell). Πρόκειται για μια ανάγλυφη στήλη στο ιερό της πύλης 

σε μια πόλη της Εποχής του Σιδήρου στο βορειότερο άκρο της λίμνης 

Γεννησαρέτ. Το ανάγλυφο αποδίδει σχηματικά έναν ένοπλο θεό με ανθρώπινο 

σώμα και κεφάλι ταύρου (εικ. 369)1361. Η παράσταση αυτή που εχει προταθεί και 

ως απεικόνιση του Γιαχβέ φαίνεται πιθανότερο ότι ανήκει στον σεληνιακό θεό 

Σιν της Χαρράν και συναντάται κυρίως στη Συρία, εξαιτίας της ιδιαίτερη σχέσης 

των αραμαϊκών πληθυσμών με την θεότητα αυτή1362. Έχουν ανακαλυφθεί  τρεις 

1359 E. GUBEL: “The Iconography of the Ibiza gem MAI 3650 reconsidered”,στο  Aula 
Orientalis 4. (1986), σελ. 111-118 & I. CORNELIUS: The Iconography of the Canaanite Gods… ό. 
π. sel. 165 σχ. 31, 36a & 36b. 
1360  Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 30-32 εικ. 17, και E. GUBEL: 
Phoenician Furniture (St. Phoen. 7), Leuven 1987, Πιν. ΧΙ. εικ. 30. 
1361 Για την ερμηνεία, την εικονογραφία και τα παράλληλα από το συριακό χώρο βλ. M. 
BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor - Die Stele von Betsaida (et-Tell,) (OBO 
161) Göttingen – Freiburg 1998. 
1362 Στην έρευνα πιθανολογείται ότι το όνομα a-ra-m προέρχεται από έναν πληθυντικό 
της λέξης αγριόταυρος raymah. Βλ. M. NOVAK: „Zur Verbindung der Mondgott und der 
Wettergott  bei den Aramäern im 1 Jt. v. Chr.“, στο UF 33 (2001), Münster 2002, σελ. 448. 
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ακόμη  παρόμοιες στήλες στην Συρία και την νοτιοανατολική Τουρκία. Αρκετές 

ομοιότητες με την στήλη της Βηθσαϊδά παρουσιάζει εκείνη που φυλάσσεται στο 

μουσείο της Δαμασκού (εικ. 370), ενώ η στήλη του Γκαντζιατέπ είναι πιο απλή 

(εικ. 371)1363. 

 Στις παραστάσεις της μικτής αυτής μορφής πρέπει  σύμφωνα με μια τάση 

στην νεώτερη έρευνα να συμπεριληφθούν και τα ευρήματα από την Κουντιλέτ 

Ασρούτ, κυρίως οι επιγραφές και τα σχέδια που πρωταγωνιστούν στην συζήτηση 

για την Ασερά του Γιαχβέ και την απεικόνιση των δυο θεοτήτων. Είναι σαφές ότι 

ο Γιαχβέ και μάλιστα εκείνος της Σαμάρειας, δηλ. του κράτους του Ισραήλ, 

αναφέρεται στις επιγραφές μαζί με την Ασερά του (εικ. 451 )1364. Στην περίπτωση 

που η Ασερά κατανοηθεί ως η θηλυκή θεότητα στο πλάι του Γιαχβέ και όχι απλά 

σαν ένα λατρευτικό, ξύλινο σύμβολο, προτίνεται η ερμηνεία του σχεδίου στον 

γνωστό πίθο  με τις μορφές δυο παράξενων ανθρωπόμορφων πλασμάτων ως 

απόδοση των δυο θεοτήτων. Βέβαια το σχέδιο αποδίδει δυο πλάσματα που 

περισσότερο μοιάζουν με την αποτροπαϊκή μορφή του αιγυπτιακού Μπές1365. 

Στην έρευνα όμως δεν λείπει η ερμηνεία ότι πρόκειται για την απεικόνιση του 

ταυρόμορφου Γιαχβέ και της Ασερά1366 ή ακόμα ότι εικονίζονται  δυο ιερείς με 

μάσκες ταύρου και αγελάδας που αναπαριστούν την αρσενική και την θηλυκή 

θεότητα αντίστοιχα1367.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα τελετουργικό, στο οποίο φέρουν άνθρωποι 

μάσκες βοοειδών μαρτυρούν αρκετά ευρήματα που έχουν έρθει στο φως στην 

1363 βλ. M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor… ό. π. σελ. 10-11 & 105-106 
εικ. 13abc. 
1364 O. KEEL & C. UELINGER: GGG..ό.π. σελ. 237-282 εικ. 220. 
1365 C. UELINGER: „Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for 
Yahweh’s Cult Images”, στο Karel Van Der Toorn: The Image and the Book, Iconic Cults, 
Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Kampen 1997, σελ. 
142-146. 
1366 Για τη μεικτή μορφή ενός τερατόμορφου Γιαχβέ με κεφάλι ζώου βλ. B. SCHMIDT : 
„The Aniconic Tradition, On Reading Images and Viewing Texts“ στο D. Edelman: The 
Triumph of Elohim, Kampen 1995, σελ. 75-105 ιδιαιτ. 103. 
1367 Ξαφνιάζει η ερμηνεία που συσχετίζει το εύρημα με τους ταύρους της Βαιθήλ, αλλά 
και την ταυτοποίηση των μορφών με τον “bull of Jacob and his lady”. Οι μορφές του Μπές 
δεν έχουν σε καμία περίπτωση κεφάλι βοοειδών. Για την συζήτηση και την βιβλιογραφία 
βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG...ό.π. σελ. 246 σημ. 172 και 272-273 σημ.  238. Βλ. επίσης 
U. AVNER:  “Sacred Stones in the Desert” στο Biblical Archaeology Review. May- June 2001, 
σελ. 37. 

312 
 

                                                             



Παλαιστίνη-Ισραήλ, αλλά και στην Κύπρο. Στην Μεγιδδώ βρέθηκε ένα 

πραγματικό βουκράνιο  με ίχνη κόκκινου χρώματος, το οποίο θα είχε μάλλον 

τελετουργική χρήση (εικ. 372)1368. Στις ανασκαφές του ιερού της Αστάρτης στο 

Κίτιον (8ος π.Χ. αι.), αλλά και στην Εγκωμή της Κύπρου  βρέθηκαν δεκάδες τέτοια 

επεξεργασμένα και βαμμένα με χρώμα βουκράνια πιθανόν για τελετουργική 

χρήση1369. Όπως δείχνουν πήλινα αγαλματίδια από την Αμαθούντα (εικ. 373αβ. 

374αβ. 375 ), από το ιερό της Μαά στο Παλιόκαστρο (εικ. 376), από το ιερό του 

Απόλλωνα στο Κούριον, αλλά και από την Αγία Ειρήνη τα βουκράνια αυτά 

χρησιμοποιούνταν προφανώς σαν τελετουργικές μάσκες1370. Στο Κούριον της 

Κύπρου και στο ίδιο ιερό βρέθηκαν και δυο ομοιώματα ταύρων από πολύτιμο 

μέταλλο1371. Όπως ήδη τονίστηκε στο ιερό αυτό συναντάται και η κυκλική 

κατασκευή στο αρχικό κτίσμα  που μοιάζει με το υπαίθριο ιερό του χάλκινου 

ταύρου της Δοθάν, στα ορεινά της Σαμάρειας (Bull Side). Τα παραπάνω πήλινα 

ομοιώματα (12-20 εκ.) παριστάνουν ανθρώπους να φορούν τέτοιου είδους 

προσωπεία που κρατούν με τα χέρια τους σε κάποια τελετουργία, ίσως κάποιον 

χορό. Παράλληλα, πήλινες ταυρόμορφες μάσκες μικρότερου μεγέθους που 

μιμούνται τις μάσκες-βουκράνια βρέθηκαν σαν αφιερώματα στους τοίχους των 

ιερών και σε τάφους1372. Σύμφωνα με τον Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ που   χρονολογεί τα 

1368 Βλ. H. GORDONMAY: Material Remains of Megiddo Cult, Chicago 1935, σελ. 23 & Pl. XIX.  
M4966, και K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten …ό. π. σελ. 136-137 εικ. 1. & 361. Επίσης  βλ. 
S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 145-149 & 529 εικ. 60..  
1369 Αναφέρεται ότι τα βουκράνια εμφανίζονται από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως 
και τον 6ο αι. π. Χ. βλ. V. KARAGEORGHIS: The Coroplastic Art of ancient Cyprus IV. The 
Cypro-Archaic Period  Small Male Figurines, Nicosia 1995, σελ. 55 βλ. και του ιδίου: The 
Coroplastic Art of ancient Cyprus III. The Cypro-Archaic Period Large and Medium Size Sculpture, 
Nicosia 1993, σελ. 118-122. Πρβλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 149. 
1370 Για τα πήλινα ευρήματα βλ. V. KARAGEORGHIS: The Coroplastic Art of ancient Cyprus 
IV. The Cypro-Archaic Period  Small Male Figurines, Nicosia 1995, σελ. 55-57 & 136 εικ. 90, Pl. 
XXVII 9 & 10  XXXVIII 1-3. Για το άγαλμα από ασβεστόλιθο που ήρθε στο φως επίσης 
στην Αμαθούντα βλ.  P. AUPERT: Guide d’Amathonte, Parris 1996, σελ. 44 εικ. 13.  
1371 W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan… ό. π. σελ. 212.  
1372 Έναν  κατάλογο με σχέδια και φωτογραφίες των μικρών ευρημάτων αυτών (6-12 εκ.) 
από την Αμαθούντα, το Ιδάλιον, την Σαλαμίνα και άλλες περιοχές δημοσιεύει ο V. 
KARAGEORGHIS: The Coroplastic Art of ancient Cyprus III. The Cypro-Archaic Period Large and 
Medium Size Sculpture, Nicosia 1993, σελ. 118-122 Pl. LXVII-LXX. 
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ευρήματα των αγαλματιδίων με τα βουκράνια ως μάσκες από τον 7ο και 6ο αι. 

π.Χ. πρόκειται για την εισαγωγή ενός φοινικικού εθίμου στο νησί1373. 

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα ομοιώματα ταύρων από 

την Κύπρο που εμφανίζουν  την ημισέληνο και έναν δίσκο, πολύ πιθανόν τη νέα 

σελήνη και την πανσέληνο (εικ. 377)1374. Δεν είναι σαφής η χρήση της μάσκας 

στην θρησκεία των Φοινίκων, των Χαναναίων και των Ισραηλιτών1375. Υπάρχουν 

ευρήματα και ανθρωπόμορφων προσωπείων που χρονολογούνται από την 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως και το 6ο αι. π.Χ. στην Χαζώρ, την Γκέζερ, το Τελ 

Κάσιλε, την Ασσίμπ, το Τελ Σερά, αλλά και την Χεβρώνα1376.  

 Σύμφωνα με το Εξ. 34,29-35, όταν  κατεβαίνει ο Μωυσής από το όρος η 

εμφάνισή του παρουσιάζει κάτι το ιδιαίτερο, εξαιτίας του οποίου οι άλλοι 

διστάζουν να τον πλησιάσουν. Το κείμενο είναι ιδιαίτερα προβληματικό, αφού ο 

όρος עור μπορεί να σημαίνει το δέρμα ή το δερμάτινο ρούχο και ο όρος קרן  μπορεί 

να έχει την σημασία κέρας, αλλά και ακτίνα1377. Στην συνέχεια (Εξ. 34,33) 

σημειώνεται ότι φορούσε κάποιο κάλυμμα (מסוה). Η πληροφορίες αυτές 

1373 V. KARAGEORGHIS: The Coroplastic Art of ancient Cyprus III. The Cypro-Archaic Period…ό. 
π. σελ. 118-119.  
1374 V. KARAGEORGHIS: The Coroplastic Art of ancient Cyprus IV. The Cypro-Archaic Period  
Small Male Figurines, Nicosia 1995, σελ. 56 εικ. 32. 
1375 Η A. BERLEJUNG βασισμένη στο ανάγλυφο της λίθινης στήλης από την Βεθσαϊδά (ετ-
Τελλ) προτείνει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική που εμφανίζεται στον ελληνικό χώρο 
τουλάχιστον στην λατρεία του Διονύσου. Πρόκειται για το φαινόμενο ένα ανεικόνιστο 
λατρευτικό αντικείμενο όπως μια λίθινη στήλη ή ένας ξύλινος δοκός μπορεί να 
μετατραπεί με την προσθήκη μιας μάσκας ή ενός βουκρανίου σε λατρευτικό είδωλο. Βλ. 
A. BERLEJUNG: „ Die Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung – Der Ikonographische 
Befund“, στο Anfänge und Ursprung der Jahwe-Verehrung, BThZ 30 (2013), σελ. 157.  
1376 Οι περισσότερες μασκες είναι μικρότερες από ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Ο A. MAZAR 
πρότεινε ότι τις μάσκες σε φυσικό μέγεθος φορούσαν ιερείς σε λατρευτικές τελετές και 
αναπαραστάσεις των αρχαίων μύθων, ενώ οι μικρότερες θα έπρεπε να δένονταν στα 
αγάλματα των θεών σαν αφιερώματα. Ίσως όμως και μεγαλύτερες μάσκες να 
χρησιμοποιούνταν σαν αφιερώματα, όπως επιβάλει το βαρύ υλικό της μάσκας από 
ασβεστόλιθο που βρέθηκε στην Χεβρώνα. Σαφώς μια πήλινη μάσκα δεν είναι ένα 
ιδιαίτερα ελαφρύ αντικείμενο. Ίσως πρόκειται για αντίγραφα προσωπείων από 
ελαφρύτερο υλικό.  Η  S. SCHROER συσχετίζει τα ευρήματα με τα βιβλικά Τεραφείμ, τα 
οποία κατανοεί ως μάσκες που έπαιζαν κάποιον ρόλο στην λατρεία και πολεμούν οι 
προφήτες, ακριβώς όπως και τα είδωλα.  βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 
147  
1377 Εξ. 34,30. Η μετάφραση των Ο΄ ερμηνεύει το κείμενο.  Η Βουλγάτα μεταφράζει: «Quod 
cornuta esset facies sua» και οδήγησε την τέχνη της λατινόφωνης Δύσης να αποδώσει έναν 
κερασφόρο Μωυσή. 
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οδήγησαν στην υπόθεση ότι ο Μωυσής φορούσε πιθανώς κάποια λατρευτική 

μάσκα με κέρατα σαν ενδιάμεσος του Γιαχβέ με τον λαό1378. Μια μάσκα με 

κέρατα θα μπορούσε να παραπέμπει στις κερασφόρες τιάρες των θεών της 

Αρχαίας Ανατολής, αλλά και στις ταυρόμορφες τελετουργικές μάσκες της 

Κύπρου. Ίσως ακόμη και στον θεό Σηθ, ως Βάαλ-Σηθ, ο οποίος στην μικτή του 

μορφή εμφανίζεται όπως ο κρητικός μινώταυρος.   

 

ΙΙ.3.1.5.ε.Ο ταύρος στην Παλαιστίνη / Ισραήλ και η σημασία των 

ευρημάτων για την βιβλική έρευνα 

 Ο αριθμός των χάλκινων αγαλματιδίων ταύρων που έχουν έρθει στο φως 

σε αρχαιολογικά στρώματα κυρίως της Μέσης και της Ύστερης Εποχής του 

Χαλκού και λιγότερα της εποχής του Σιδήρου στην περιοχή της Συρίας και της 

Παλαιστίνης/Ισραήλ είναι σχετικά περιορισμένος1379. Πρόκειται για 33 χάλκινα 

ομοιώματα ταύρων από την αρχαία Βύβλο1380, 5 από την αρχαία (Χ)αζώρ, 4 από 

την αρχαία Ουγκαρίτ, 3  από την Μεγιδδώ, από 1 βρέθηκε στις πόλεις Κάρχεμις, 

Τελλ Χαλάφ, Τύρος, Βεθσεάν, Τελλ Ρεχώβ, Ασκαλώνα, το προαναφερθέν 

αγαλματίδιο από τα ορεινά της Δοθάν (Ταχρέτ ετ Ταγουιλε – bull side), καθώς και 

το αγνώστου προελεύσεως που αγοράστηκε στην Συρία. Ο περιορισμένος 

αριθμός χάλκινων αγαλματιδίων ταύρων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

αντεπιχείρημα στην μοσχολατρία, επειδή τα λατρευτικά είδωλα εξαιτίας των 

πολύτιμων υλικών τους δύσκολα εμφανίζονται σε αρχαιολογικές ανασκαφές. 

1378 Tην υπόθεση στήριξαν οι M. Noth, H. Gressman και A. Jirku βλ.  K. JAROŠ: Die Stellung 
des Elohisten …ό. π. σελ. 132-136 και S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 147-148. 
Στη νεώτερη έρευνα βλ. B. SCHMIDT : „The Aniconic Tradition, On Reading Images and 
Viewing Texts“ στο D. Edelman: The Triumph of Elohim, Kampen 1995, σελ. 93. 
1379 Βλ. τον κατάλογο του Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 106-
107 σημ. 138 & τον παλαιότερο του W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan… ό. π. σελ. 212-
214. 
1380 Στις δημοσιεύσεις των ανασκαφών από το 1929 έως το 1980 αναφέρεται ότι έχει έρθει 
στο φως ένας εκπληκτικός αριθμός ομοιωμάτων ταύρων. Ένα βρέθηκε στο νότιο ναό και 
χρονολογείται ανάμεσα στον 19ο και 15ο π.Χ. αιώνα. Πέντε βρέθηκαν στον ναό της 
Βααλάτ μέσα σε έναν πίθο και ακόμη πέντε σε έναν πίθο στον τομέα α. Στον τομέα ζ 
βρέθηκε το αγαλματίδιο του θεού επί του ταύρου και δυο ακόμη ταύροι στον τομέα ι. Δυο 
ακόμη  προέρχονται από τον τομέα ξ, τρία από τον τομέα ρ και δυο ακόμη από τον χώρο 
του πρόναου του ναού με τους οβελίσκους, ενώ τρία ακόμη βρέθηκαν στην αυλή του 
ίδιου ναού. βλ. W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan… ό. π. σελ. 213-214 & Κ. ΚΟΕΝΕΝ: 
Bethel…ό. π. σελ. 106 σημ. 138.  
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Αλλά και ο όρος μασεκά που αναφέρεται στην βιβλική μοσχολατρία δύναται να 

προσδιορίζει ένα ξύλινο άγαλμα με επένδυση από χαλκό, χρυσό, άργυρο και 

πολύτιμους λίθους που για ευνόητους λόγους δεν διατηρήθηκε έως σήμερα.     

Αντίθετα, αρκετά μεγάλος φαίνεται ότι είναι ο αριθμός των 

ταυρόμορφων ομοιωμάτων από πηλό, καθώς και των αγγείων σε σχήμα βοδιού 

που πολύ πιθανόν να χρησίμευαν σε τελετουργικές σπονδές σαν ρυτά. Αν και 

ομοιώματα από πηλό μπορούν να ερμηνευτούν ως αφιερώματα, ως παιχνίδια ή 

ως σύμβολα του ζώου της θυσίας, η οποία αντικαθίσταται με το φθηνότερο σε 

κόστος ομοίωμα, στην βιβλική έρευνα συχνά υποστηρίζεται ότι πρόκειται για 

αντίγραφα λατρευτικών ειδώλων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην 

οικιακή λατρεία1381. Γίνεται λόγος για εκατοντάδες από αυτά, τα περισσότερα 

από τα οποία ανακαλύπτονται σε θραύσματα, όχι αποκλειστικά στις περιοχές 

του βορείου κράτους, αλλά και στις φιλισταϊκές πόλεις1382, καθώς και σε περιοχές 

του κράτους του Ιούδα, ακόμη και την Ιερουσαλήμ. Τα περισσότερα από αυτά 

χρονολογούνται στην Εποχή του Σιδήρου ΙΙC (700-586 π.Χ.), ενώ σπανίζουν 

τέτοια ομοιώματα από την Εποχή του Σιδήρου ΙΙΒ (900-700 π.Χ.)1383 που θα 

μπορούσαν να συσχετιστούν με την εικόνα που δίνει η Π.Δ. για την θέση των 

ταυρόμορφων ειδώλων στην λατρεία του κράτους του Ισραήλ. Στην 

χρονολόγηση των ευρημάτων προκύπτει μια ασυνέχεια, ένα χάσμα που ξεκινά 

με το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και την αυγή της Εποχής του 

Σιδήρου (Bull Side) με το πλήθος των ταυρόμορφων ειδωλίων  από χαλκό και 

κασσίτερο και χρυσή ή αργυρή επένδυση και φτάνει ως τα τέλη του 8ου αιώνα 

π.Χ. (Εποχή του Σιδήρου ΙΙC) και τον 7ο π.Χ. αιώνα, κατά τον οποίο 

1381 Ομοιώματα βοοειδών από πηλό έρχονται στο φως σε όλη την Παλαιστίνη/Ισραήλ και 
όχι μόνο στην επικράτεια του βορείου κράτους. Από τις ανασκαφές στην Βαιθήλ έχουν 
βρεθεί τρία ομοιώματα σε κακή κατάσταση, αρκετά στην Σαμάρεια, αλλά και στην 
Ιερουσαλήμ. Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie …ό. π. σελ. 106-107 σημ. 
138. 
1382  Στις φιλισταϊκές πόλεις Ασδώδ, Εκρώνα και Τελ Κάσιλε έχουν έρθει στο φως πήλινα 
ομοιώματα ταύρων σε διάφορες μορφές, ακόμη και με την μορφή αγγείου προσφορών. 
Υπάρχουν αρκετά ομοιώματα που μοιάζουν με τα αντίστοιχα μυκηναϊκά και κυπριακά, 
μια μεικτή τοπική μορφή, αλλά και εκείνα με σαφή τα τοπικά χαναναϊκά 
χαρακτηριστικά. βλ. D. BEN-SHLOMO: Philistine Iconography – A Wealth of Style and 
Symbolism, (OBO 241),  Fribourg – Göttingen 2010, σελ. 100-120. 
1383 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 218- 219. 
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επανεμφανίζονται στην περιοχή αγαλματίδια του αιγυπτιακού ταύρου Άπι1384. 

Τα πήλινα αυτά ομοιώματα ταύρων είναι πιθανόν ότι συμβόλιζαν την θεότητα, 

ίσως ακόμη και να αντικαθιστούσαν την θυσία ως σύμβολα πραγματικών ζώων, 

ίσως όμως ήταν απλά αφιερώματα1385.   

Αγγεία σε σχήμα βοοειδών εμφανίζονται σε πολλούς πολιτισμούς της 

αρχαίας Μέσης Ανατολής, από το Αιγαίο έως και την Κασπία. Πολλά ρυτά έχουν 

εισαχθεί στην Παλαιστίνη και εμφανίζονται σε λατρευτικό περιβάλλον, αλλά 

και σε ταφικό, όπως στην Γκέζερ, την Λαχίς κ.α. (εικ. 378. 379. )1386. Μόνο στο 

λατρευτικό χώρο Ε 207 στην Σαμάρεια που χρονολογείται στα τέλη του 8ου αι. 

π.Χ. ήρθαν στο φως 83 ζωόμορφα πήλινα δοχεία που αποδίδουν βοοειδή1387, η 

σημασία των οποίων, αλλά και η σχέση τους με την θεότητα που λατρευόταν 

εκεί δεν είναι καθόλου σαφής. Πολυπληθή είναι τέτοια ευρήματα στις παράλιες 

πόλεις των Φιλισταίων. Μόνο στην Εκρώνα (Τελλ Μικνέ) έχουν έρθει στο φως 

200 τέτοια ζωόμορφα δοχεία, τα περισσότερα με την μορφή του ταύρου1388. Εκτός 

των ταυρόσχημων δοχείων έχουν βρεθεί και πολλές λεκάνες, προφανώς κέρνοι 

που εμφανίζουν τα κεφάλια δυο ταύρων, ένα εντός του σκεύους και ένα εκτός, 

όπως  φαίνεται από τα ευρήματα από το Τελ Κάσιλε και την Βεθσέμες και ακόμη 

περισσότερα δυστυχώς από αδιευκρίνιστες  τοποθεσίες (εικ. 380. 381)1389. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό ότι στις χετιτικές λατρευτικές συνήθειες αναφέρεται και η 

παράδοση ότι ένα δοχείο δύναται να παίζει τον ρόλο του λατρευτικού 

1384 Η απουσία ειδώλων από μέταλλο κατά την πρώιμη τουλάχιστον εποχή του Σιδήρου 
αιτιολογεί o  C. UELINGER („Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine …ό. π. 
σελ. 10-111.) στην γενικότερη ένδεια και την έλλειψη οικονομικών πόρων και 
τεχνογνωσίας. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από κοινωνιοπολιτικές ανακατατάξεις.   
1385  Για το ερμηνευτικό ζήτημα των πήλινων ταύρων βλ. D. BEN-SHLOMO: Philistine 
Iconography – A Wealth of Style and Symbolism, (OBO 241),  Fribourg – Göttingen 2010, σελ. 
181-183. 
1386 V. KARAGEORGHIS & Y. OLENIK: The Potters’ Art pf Ancient Cyprus in the Collection of the 
Eretz Israel Museum Tel Aviv, Tel Aviv 1997, σελ. 92-93 εικ. 44. 
1387 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG..ό.π. σελ. 219 σημ. 137. 
1388 D. BEN-SHLOMO: Philistine Iconography – A Wealth of Style and Symbolism, (OBO 241),  
Fribourg – Göttingen 2010, σελ. 105-104. 
1389 Για τον κέρνο της Βεθσέμες βλ. D. BEN-SHLOMO: Philistine Iconography… ό. π. 106-107 
εικ. 3.55.3.  Για τους κέρνους αγνώστου προελεύσεως του Israel Museum βλ. B. KELLEHER 
& METROPOLITAN MUSEUM OF ART: Treasures of the Holy Land, New York 1986, σελ. 158-
159 εικ. 76 & 77. 
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ειδώλου1390, πολύ πιθανόν ένα ρυτόν από μέταλλο, ίσως και από άλλο φθηνότερο 

υλικό. Τα ρυτά σε σχήμα ζώου ή απλά σαν κεφαλές ζώων δεν φαίνονται άσχετα 

με την θεότητα, στην οποία είναι αφιερωμένα, όπως το διάσημο ρυτό σε σχήμα 

ελαφιού από την συλλογή Schimmel στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας 

Υόρκης. Αλλά και τα ρυτά στην μινωική Κρήτη είναι προτομές ή ομοιώματα 

ταύρων που σε κάποιες περιπτώσεις απεικονίζουν το δρώμενο των 

ταυροκαθαψίων (εικ. 382. 383. 384). Πέρα από τον συμβολισμό, όπως έχει 

προταθεί στην έρευνα, δεν αποκλείεται να χρησίμευαν τα ταυρόμορφα αυτά 

αγγεία ως δοχεία για την συλλογή του αίματος των ζώων κατά την θυσία1391.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν ορισμένα πήλινα αντικείμενα, όπως 

πήλινες λεκάνες και πήλινες βάσεις λατρευτικής χρήσης, προφανώς για την 

προσφορά χοών ή θυμιάματος, τα οποία διακοσμούνται με ανάγλυφες μορφές 

ταύρων. Ταύροι εμφανίζονται μαζί με όφεις, όπως φαίνεται από δυο ευρήματα 

της Ύστερης Εποχής του Χαλκού από την Μεγιδδώ και την Βύβλο, καθώς και 

από την Κύπρο (εικ. 406, 407. 410.)1392. Εντύπωση προκαλούν επίσης οι πήλινες 

λατρευτικές βάσεις της φιλισταϊκής Ιάμνειας, στις οποίες οι ταύροι εμφανίζονται  

να προεξέχουν από τοίχους ή παράθυρα ως προτομές ή βουκράνια, καθώς και σε 

δυο ευρήματα από την μπροστινή πλευρά ως ολόκληρα ζώα (εικ. 385. 386.)1393. 

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε κάποιες βάσεις από την Ιάμνεια οι ταύροι 

συνοδεύονται από ένα δέντρο ή μια θηλυκή μορφή, προφανώς κάποια θεότητα 

που εμφανίζεται γυμνή και σε κάποια ευρήματα στέκεται πάνω στον ταύρο1394. 

Η παράσταση αυτή που θυμίζει την παραχώρηση του ταύρου του θεού της 

βροχής στην θεά της γονιμότητας και εμφανίζεται και σε ευρήματα από την 

δωρική Κρήτη της αρχαϊκής εποχής και την Κύπρο της κλασσικής περιόδου σε 

αγγεία, το στόμιο των οποίων διαμορφώνει το κεφάλι ενός ταύρου. Τον ταύρο σε 

πολλές περιπτώσεις κρατά μια γυναικεία μορφή, η οποία σε ένα αγγείο από την 

1390 Βλ. A. BERLEJUNG: „ Die Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung – Der 
Ikonographische Befund“, στο Anfänge und Ursprung der Jahwe-Verehrung - BThZ 30 (2013), 
σελ. 157.  
1391 D. BEN-SHLOMO: Philistine Iconography … ό. π. σελ. 181. 
1392 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 198 & 236 εικ. 190 και 191. 
1393 D. BEN-SHLOMO: Philistine Iconography – A Wealth of Style and Symbolism, (OBO 241),  
Fribourg – Göttingen 2010, σελ.119-120 εικ. 3.63 & 3.64. 
1394 D. BEN-SHLOMO: Philistine Iconography … ό. π. σελ. 119. 
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Γόρτυνα σχηματίζει την λαβή του σκεύους (εικ. 387. 388. 389.)1395. Είναι σαφές ότι 

το μοτίβο αυτό σχετίζεται με τον μύθο της αρπαγής της Ευρώπης από τον Δία. 

Δεν είναι απίθανο και τα φιλισταϊκά ευρήματα να αποδίδουν κάποιο σχετικό 

μύθο ή κάποιο δρώμενο, όπως τα κρητικά ταυροκαθάψια. Αντίθετα με τα 

παραπάνω παραδείγματα και τους γνωστούς μύθους δεν υπάρχουν τα στοιχεία 

εκείνα που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν τον ρόλο αυτών των αγγείων στην 

ισραηλιτική λατρεία της προαιχμαλωσιακής εποχής.      

Από την εποχή του Σιδήρου ΙΙ Β (925-700 π.Χ.) έχουν βρεθεί ελάχιστα 

ευρήματα μικροτεχνίας που μαρτυρούν την μοσχολατρία. Ένα φυλακτό σε 

σχήμα κεφαλής ταύρου από το Τελ Φαρά (εικ. 390αβ), καθώς η σφραγίδα-

σκαραβαίος που ήδη αναφέρθηκε από το Τελλ Κεϊσάν (εικ. 351) που 

χρονολογούνται στον 11ο και τον 10ο αιώνα π.Χ. και εμφανίζουν τον ταύρο να 

επιτίθεται και να νικά ένα λιοντάρι1396. Εδώ φαίνεται ότι ο ταύρος σχετίζεται με 

τον Βάαλ-Σηθ του 13ου αιώνα π.Χ. που μάχεται κατά των δυνάμεων του χάους1397.  

Δυο σφραγίδες από την Σαμάρεια φαίνεται με σαφήνεια ότι αποδίδουν τον θεό 

της βροχής επί του ταύρου (εικ. 391. 392)1398. Ενώ ακόμη μια επίσης από τη 

Σαμάρεια εμφανίζει έναν πιστό μαζί με τον ταύρο (εικ. 393)1399. Ένας σκαραβαίος 

που βρέθηκε στον τάφο αρ. 1 στην Βαιθσέμες εμφανίζει έναν ταύρο και ακριβώς 

1395 Αρκετά είναι τα κυπριακά αγγεία με στόμιο προχόης ένα βουκράνιο, όπως ένα 
δίχρωμο αγγείο της αρχαϊκής εποχής από το Ιδάλιον που βρίσκεται σήμερα στο 
Kunsthistorisches Museum της Βιέννης (βλ. W. SEIPEL: Die Sammlung zyprischer Antiken im 
Kunsthistorischen Museum, Wien 1999,  117-118 εικ. 43). Στα κυπριακά ευρήματα η γυναικεία 
μορφή εμφανίζεται ως ένα ανεξάρτητο ομοίωμα πάνω στο δοχείο και κρατά με το δεξί 
της χέρι το κεφάλι του ζώου (βλ. V. KARAGIORGHIS κ.α.: The Art of Ancient Cyprus in the 
Fitzwilliam Museum, Cambridge, Nicosia 1999, σελ. 46-47 εικ. αρ. 82 ). Το αγγείο από την 
Γόρτυνα (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) έχει την θηλυκή μορφή ενσωματωμένη στο 
πάνω άνοιγμα,  στο οποίο σχηματίζεται η λαβή. Η μορφή κρατά τον ταύρο από τα δυο 
κέρατα.       
1396 Οι παραστάσεις αυτές προβάλλουν την μαχητικότητα, την δύναμη και την 
αγωνιστικότητα του ταύρου. Δεν υπάρχει την εποχή αυτή κάποιο στοιχείο που να τονίζει 
τον τομέα της αναπαραγωγής στην συμβολική αυτού του ζώου. Ο O. KEEL συσχετίζει 
την παράσταση του ταύρου ως νικητή με την κοσμική πάλη κατά των δυνάμεων του 
χάους και συγκρίνει τις παραστάσεις με ευρήματα από την Κάρχεμις και την Τελλ 
Χαλάφ της Συρίας. Βλ.  O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ.176 & 191 εικ. 167 & 168.  
1397 O. KEEL: Das Recht der Bilder …ό. π. σελ. 175. Πρβλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG..ό.π. 
σελ. 86-89 εικ. 87-89.  
1398 O. KEEL & C. UELINGER: GGG...ό.π. σελ. 216-217 εικ. 207a & 207b. 
1399 O. KEEL & C. UELINGER: GGG...ό.π. σελ. 216-217 εικ. 208. 
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πάνω από την ράχη του ζώου τον φτερωτό ηλιακό δίσκο που ίσως δηλώνει απλά 

τον ουράνιο κόσμο (εικ. 394)1400.  Το ίδιο μοτίβο θα μπορούσε να εμφανίζει η μια 

από τις δυο πήλινες, ανάγλυφες βάσεις θυσιαστηρίων θυμιάματος της 

Ταανάχ1401, αν βέβαια το ζώο, πάνω από το οποίο προβάλει ο φτερωτός ηλιακός 

δίσκος, ερμηνευτεί ως μοσχάρι (εικ. 449). Μεγάλο ενδιαφέρον εμφανίζει η 

σπανιότητα  απεικονίσεων της θεότητας επί του ταύρου, ήδη από το 12ο π.Χ. 

αιώνα, ενώ αντίθετα από την εποχή αυτή ισχύει στην Συρία ως η κυρίαρχη 

απόδοση του θεού της βροχής. Η σπανιότητα αυτή δύναται να εξηγηθεί 

σύμφωνα με τους O. KEEL & C. UELINGER στην πιθανή έλλειψη 

ανθρωπόμορφης  εικονογραφίας του Γιαχβέ1402. Το σχετικά ικανοποιητικό 

πλήθος των απεικονίσεων ταύρων στην μικροτεχνία, αλλά και λεόντων1403, ίσως 

θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν αλληγορική απόδοση της θεότητας, όπως στην 

αρχαία εκκλησία η βιβλικά θεμελιωμένη απόδοση του Χριστού ως αμνού1404. 

 Βέβαια, το ερώτημα, αν η θεότητα «νοείται αοράτως» επί του ταύρου, 

όπως συνήθως ερμηνεύεται η παράσταση του Γιαχβέ επί των δυο χερουβίμ στην 

θεολογική παράδοση της Ιερουσαλήμ δεν φαίνεται να επαληθεύεται στις πηγές. 

Παρόλο που έχουν έρθει στο φως τέτοια ευρήματα στην Συρία, αλλά και την 

Παλαιστίνη δεν υπάρχει αρχαιολογική μαρτυρία ενός ταύρου που να λειτουργεί 

ως «κενός θρόνος» ή «υποπόδιο στήριγμα» του αοράτως εποχούμενου θεού, αφού 

άλλωστε στα σωζόμενα ευρήματα η θεότητα πάντα εικονίζεται1405. Μια τέτοια 

θεώρηση συνδέει δυο ξεχωριστές και ανεξάρτητες μεταξύ τους παραστάσεις,  

εκείνη του κενού θρόνου και λειτουργίας του ζώου μετακίνησης της θεότητας1406. 

Με την σύζευξή τους εξασφαλίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα εικονίζεται ο 

ίδιος ο θεός1407. Σίγουρα, με την θεωρία αυτή εξασφαλίζεται μια αναλογία 

1400 O. KEEL & C. UELINGER: GGG...ό.π. σελ. 179-181 ει. 185a. 
1401 O. KEEL & C. UELINGER: GGG...ό.π. σελ.179- 180 εικ. 184. 
1402 O. KEEL & C. UELINGER: GGG...ό.π. σελ. 216. 
1403 Βλ. τον αλληγορικό χαρακτηρισμό του Γιαχβέ ως λέοντος στο Αμ. 3,8. 
1404 Ιωαν. 1,29. 36. 
1405 M. KÖCKERT: „Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009), σελ. 379. 
1406 H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 44-45. 
1407  Το ανεικόνιστο της λατρείας του Γιαχβέ που προκύπτει από την κατανόηση των 
βιβλικών αναφορών στο ιεροσολημιτικό δαβίρ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
λειτουργήσει σαν προϋπόθεση, ώστε ο ταύρος στην λατρεία του Ισραήλ να ερμηνευτεί 
σαν βάση του ανεικόνιστου Γιαχβέ. Εξίσου αδύναμο είναι και το επιχείρημα ότι εφόσον ο 
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ανάμεσα στα κεντρικά λατρευτικά αντικείμενα των βασιλικών ιερών του 

βορείου με το νότιο κράτος, την Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την παραπάνω ιδέα 

στην Δάν και την Βαιθήλ ο Γιαχβέ δεν εικονίζεται, αλλά συμβολίζεται η αόρατη 

παρουσία του με το ομοίωμα ενός ή δύο (μυθικών) όντων, πάνω στα οποία 

αοράτως αποκαλύπτεται.  Επομένως, κατανοητή γίνεται σύμφωνα με την 

θεωρία αυτή και η στάση απέναντι στον ταύρο που πολύ πιθανόν θα είχαν ο 

Ηλίας, ο Ελισαίος και ο βασιλιάς Γιεχού ή και άλλοι προφήτες του βορείου 

κράτους, όπως ο σύγχρονος του Ιεροβοάμ Α΄, Αγχίας από την Σιλώ1408. Αυτό δεν 

είναι απαραίτητο στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η θεωρία ότι πρόκειται 

για ένα νεωτερισμό του Ιεροβοάμ Β΄ και όχι του Ιεροβοάμ Α΄1409. Τα σχετικά 

βιβλικά κείμενα επιμένουν υπέρ ενός "προπατορικού αμαρτήματος" που 

συνεχίζεται με κάθε βασιλιά στο κράτος του Ισραήλ. Χαρακτηριστική είναι η 

σημείωση του δευτ. ιστορ. έργου για τον Γιεχού, ο οποίος παρόλα, όσα έκανε για 

την λατρεία του Γιαχβέ, δεν απαρνήθηκε την αμαρτία του Ιεροβοάμ Α΄, 

προφανώς τα είδωλα των ταύρων στην Δαν και την Βαιθήλ (2 Βασ. 10,28-29).  

Στην σύγχρονη έρευνα ο ταύρος δεν ερμηνεύεται σαν το υποπόδιο στήριγμα 

του αοράτως αποκαλυπτόμενου Γιαχβέ (Postament), αλλά ως σύμβολο του ίδιου 

του θεού (identitas mystica)1410, μιας και η διάκριση μεταξύ θεού και του ζώου 

(Postament) είναι μια σύγχρονη διάκριση και δεν ανταποκρίνεται στις 

θρησκευτικές αντιλήψεις των λαών της αρχαίας Έγγυς Ανατολής1411. Για μια 

υπόθεση που θέλει τον Γιαχβέ αόρατο επί του ταύρου δεν υπάρχει βιβλική 

μαρτυρία, όπου χαρακτηρίζεται ο Γιαχβέ ως «εποχούμενος επί του ταύρου», όπως 

ταύρος ως ζώο μετακίνησης του θεού της βροχής συναντάται στους γειτονικούς 
πολιτισμούς, τότε και στον Ισραήλ έχει τον ίδιο ρόλο. Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, 
Kult und Theologie …ό. π. σελ.101-192. 
1408 Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion (OBO 4), Freiburg-
Göttingen 1974, σελ. 369-370.  
1409 βλ. K. SCHMID: Literaturgeschichte des Alten Testaments, Darmstadt 2008, σελ. 63 και A. 
BERLEJUNG: «Die Anfänge und Ursprünge der Jahweverehrung: Der ikonographische 
Befund», στο Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung BThZ 30/1. ( 2013),, σελ.  153. 
1410 K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion (OBO 4), Freiburg-Göttingen 
1974, σελ. 382. 
1411 Ο NA’AMAN βασίζεται στον ισχυρισμό του M. WEIPPERT ότι η διάκριση μεταξύ θεού 
και του ζώου (Postament) είναι μια σύγχρονη διάκριση βλ. N. NA’AMAN: “No 
Anthropomorphic Graven Image... ό. π. σελ. 413-414.  
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ισχύει με την φράση ο «καθήμενος επί των χερουβίμ»1412. Επομένως, στο ζήτημα 

αυτό θα πρέπει να γίνεται λόγος για ένα ζωόμορφο, λατρευτικό είδωλο του 

Γιαχβέ1413. 

 

ΙΙ.3.1.6. Ο προκάτοχος του Γιαχβέ στην Βαιθήλ - ο Γιαχβέ ως Βάαλ  

 Όπως έχει υποστηριχθεί από πολλούς ερευνητές, το ομοίωμα του ταύρου 

της Βαιθήλ δεν μπορεί να ήταν κάτι νέο, αλλά  ίσως ακόμη ένα είδωλο  από την 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού ή την πρώιμη εποχή του Σιδήρου που 

επαναξιολογήθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε αυτήν την φορά για την λατρεία 

του Γιαχβέ1414. Παρόλαυτα, παραμένει το ερώτημα για την ταυτότητα της  

θεότητας που λατρευόταν ως ταύρος στην Βαιθήλ  πριν ο Γιαχβέ πάρει στην 

κατοχή του το ιερό. Το  όνομα της πόλης Βαιθήλ, ίσως θα μπορούσε να ισχύσει 

ως το βασικότερο στοιχείο ταυτοποίησης της κυρίαρχης θεότητας στον τόπο. Το 

τοπωνύμιο αυτό εμφανίζει το όνομα του θεού Ελ, γνωστό κυρίως από τα έπη και 

την εικονογραφία της αρχαίας Ουγκαρίτ.  Όμως, το όνομα  Ελ ανταποκρίνεται 

στην κοινή σημιτική λέξη ilu, που σημαίνει "θεός" και πρόκειται για έναν τίτλο 

που εξελίχθηκε σε κύριο όνομα1415. Την εξέλιξη αυτή μαρτυρούν ελάχιστα 

αποσπάσματα ενός χαναναϊκού μύθου στην χετιτική γλώσσα που αναφέρεται 

στην θεότητα "Ελκουνίρσα". Προφανώς, ο τίτλος αυτός αντανακλά τον 

χαναναϊκό  «Ilu qone arşi», δηλαδή τον "Ελ, τον ( θεό) δημιουργό της γη"1416.  Ο θεός 

αυτός εικονίζεται ένθρονος με την κερασφόρο τιάρα στο κεφάλι , ενώ στις 

γραπτές πηγές χαρακτηρίζεται και ως ταύρος (tr & twr)1417. 

1412 Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Eherne Schlange und goldenes Kalb“, ZAW 111 (1999), σελ. 364 σημ. 27 και 
του ιδίου: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie (OBO 192), Fribourg / Göttingen 2003, σελ. 108. 
1413 Βλ. H. NIEHR: „Götterbilder und Bilderverbot“ στο M.Oeming/ K. Schmid (Hrsg.),  Der 
eine Gott und die Götter, Polytheismus und Monotheismus im antiken Israel,  Zürich 2003, σελ. 231.   
1414 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG..ό.π. σελ. 219.  
1415 M. KREBERNIK: „Die Anfänge der Jahwe-Glaubens aus altorientalischer Perspektive“, 
στο Anfänge und Ursprung der Jahwe-Verehrung - BThZ 30 (2013), σελ.  47-48. 
1416 Βλ. M. KREBERNIK: „Die Anfänge der Jahwe-Glaubens… ό. π. σελ. 48, πρβλ. Γεν. 1,1 & 
Γεν. 14,19. 
1417 Βλ. H. MOTZKI: „Ein Beitrag zum Problem des Stierkultes… ό. π. σελ. 484.  
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Κατά την 1η χιλιετία το όνομα της πόλης θα μπορούσε να κατανοηθεί 

απλά ως «οίκος του θεού»1418. Ο όρος στην Π.Δ. χρησιμοποιείται μόνο ως 

ουσιαστικό και δηλώνει σε κάθε περίπτωση τον Γιαχβέ1419. Μέσα από τα κείμενα 

που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια προσέγγιση των αρχαίων ιερών 

παραδόσεων της Βαιθήλ δεν μπορεί με βεβαιότητα να αποδειχθεί η λατρεία της 

θεότητας αυτής στην Βαιθήλ (Γεν. 28, 10-22.  31,13 &  35,7)1420. Αλλά και τα 

κείμενα της μοσχολατρίας μαρτυρούν κάτι τέτοιο μόνο για τον Γιαχβέ, τον θεό 

της εξόδου (Εξ. 32. Αρ. 23,22 & 24,8) 1421. Ακόμα και η ιδέα ότι η παράδοση της 

εξόδου θα έπρεπε αρχικά να είχε πρωταγωνιστή τον θεό Ελ, τον οποίο 

διαδέχτηκε ο Γιαχβέ, δεν βρίσκει ερείσματα στις πηγές. 

Από τον 7ο και τον 6ο π.Χ. αιώνα είναι γνωστή κυρίως σε αραμαϊκές πηγές 

μια θεότητα με το όνομα Βαιθήλ1422. Το όνομα Βαιθήλ εμφανίζεται ως κύριο 

όνομα θεότητας στην συνθήκη του Ασσαρχαδών και του βασιλιά της Τύρου 

Βάαλ, αλλά και σε ορισμένες επιγραφές σαν κύριο όνομα ανθρώπων1423. Στους 

παπύρους της νήσου Ελεφεντίνης γίνεται αναφορά σε θεότητες που το β΄ 

συνδετικό των ονομάτων τους είναι ο όρος Βαιθήλ1424. Πρόκειται για την Ανάθ-

Βαιθήλ, τον Εσσίμ-Βαιθήλ και τον Χέρεμ-Βαιθήλ. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι τα 

παραπάνω ονόματα εμφανίζονται και με β΄ συνθετικό το όνομα Γιαχώ, εκδοχή 

του τετραγράμματου ονόματος του θεού της Π.Δ. (Ανάθ-Γιαχώ). Η εναλλαγή δεν 

1418 βλ. H. MOTZKI: „Ein Beitrag zum Problem des Stierkultes… ό. π. σελ. 484-485. R. 
ALBERTZ: Religionsgeschichte…ό. π. σελ. 223. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und 
Theologie...σελ. 92-93. 99-100. Για μια κριτική στην ιδέα αυτή βλ.  H. PFEIFFER:  Das 
Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 49-57. 
1419 Ο M. KÖCKERT („Wandlungen Gottes im antiken Israel“, στο BThZ 22 (2005), σελ. 20) 
θεωρεί ότι ο Ελ που εμφανίζεται και στο συλλογικό όνομα του βορείου κράτους ως 
Ισραήλ συνέχισε να λατρεύεται σε τοπικό επίπεδο αρκετό διάστημα μετά την επιβολή 
του Γιαχβέ ως θεού του κράτους. Πιστεύει ότι ο Ελ μπορούσε να γίνει κατανοητός ως μια 
τοπική έκφανση του Γιαχβέ.  
1420 Βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 49-51. 
1421 Βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 51-55. 
1422 W. RÖLLIG: “Bethel” στο  DDD… ό. π. σελ. 173-175. 
1423 Πρόκειται για αραμαϊκά προσωπικά ονόματα κατά τη βαβυλωνιακή και περσική 
περίοδο. Βλ. W. RÖLLIG: „Bethel“ στο DDD… ό. π. σελ. 174. 
1424 βλ. Χ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Η Ιουδαϊκή Κοινότητα της Ελεφαντίνης, 
Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 114-122 & Β. BECKING: "Die Gottheiten der Juden in Elephantine“, 
στο M.Oeming & K. Schmid: Der eine Gott und die Götter, Polytheismus und Monotheismus im 
antiken Israel, (ATANT 82)  Zürich 2003. 203-226. 
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αποκλείει την εποχή αυτή ο Γιαχβέ στους Ιουδαίους της Ελεφαντίνης να 

αποκαλούνταν και Βαιθήλ, μια θεότητα αγαπητή κυρίως σε αραμαϊκούς 

πληθυσμούς. Επίσης, άγνωστη είναι και η σχέση του ταύρου με την θεότητα 

αυτή, αν και ορισμένοι ερευνητές συσχετίζουν την θεότητα αυτή - ίσως 

βεβιασμένα - με την λατρεία κάποιου ιερού λίθου1425.       

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, την μορφή του ταύρου ήδη σε σουμεριακούς 

μύθους διεκδικεί ο σεληνιακός θεός Σιν. Σε αυτόν αποδίδονται και τα επίθετα bel 

qarni (κύριος των κεράτων) και qarnu (κερασφόρος) καθώς και η εικονογραφική 

σύνδεση με τον ταύρο ή το βουκράνιο. Μια τέτοια παράσταση του 

ανθρωπόμορφα σχηματοποιημένου λατρευτικού συμβόλου του θεού Σιν της 

Χαρράν με το βουκράνιο ως κεφάλι ενός ένοπλου θεού ήρθε στο φως το 1997 

στην Βηθσαϊδά (Ετ-Τέλλ) 1. χλμ. βόρεια της λίμνης της Γαλιλαίας. Ήδη το 1971 ο  

L. R. BAILEY βασισμένος στις μαρτυρίες της Π.Δ. για την καταγωγή των 

πατριαρχών, αλλά και την σχέση τους με την Χαρράν, προσπάθησε να δείξει μια 

εξάρτηση της μοσχολατρίας στην Δαν, την Βαιθήλ, αλλά και το Σινά (Εξ. 32) από 

την λατρεία του σεληνιακού θεού της Χαρράν1426. Η προσέγγιση αυτή είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα, όμως οι μαρτυρίες του δευτ. ιστορ. έργου για τα ταυρόμορφα 

είδωλα και η διήγηση για την λατρεία του χρυσού μόσχου, καθώς  και οι 

προφητείες του βιβλίου του Ωσηέ δεν προέρχονται από τα ίδια πλαίσια με εκείνα 

των ιστοριών για τους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ.   

Καταλληλότερος υποψήφιος για το ομοίωμα του ταύρου στην κρατική 

λατρεία του Ισραήλ δεν φαίνεται άλλος από τον θεό, γνωστό με το συριακό 

όνομα (Χ)Αδάδ ή γενικότερα με το προσηγορικό Βάαλ (κύριος), τον κυρίαρχο των 

καιρικών φαινομένων, τον θεό της βροχής1427. Ο θεός διακρίνεται για την 

κυριαρχία του επί των καιρικών φαινομένων, κυρίως ως αρμόδιος για την 

ζωογόνο βροχή, την τόσο σημαντική για τις καλλιέργειες των μόνιμα 

1425 Το πρόβλημα εμφανίζεται από την ομοιότητα του ονόματος της θεότητας με τα 
βαιτήλια, τους έμψυχους λίθους που είχαν συγκεκριμένη λατρευτική και μαντική 
λειτουργία. Βλ. W. RÖLLIG: „Bethel“ στο DDD… ό. π. σελ. 173-175. 
1426 Βλ. M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor … ό. π. σελ. 33 σημ. 138. Κ. 
ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 100 σημ. 115. Βέβαια, ζήτημα είναι αν η 
Π.Δ. εννοεί την Χαρράν της Μεσοποταμίας ή την Χαουράν στην βόρεια Ιορδανία. 
1427 Βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 57-64. . Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. 
Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 100 σημ. 115. 
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εγκατεστημένων πληθυσμών, όσο και για την επιβίωση των κοπαδιών των 

νομαδικών ή ημινομαδικών πληθυσμών. Ήδη από την Νεολιθική Εποχή 

διεκδικεί ο ταύρος έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

των μόνιμα εγκατεστημένων, αγροτικών λαών. Στον νεολιθικό οικισμό του 

Τσατάλ Χουγιούκ τα βουκράνια έχουν ιδιαίτερη θέση στην οικιακή λατρεία (εικ. 

293). Έως και την 3η π.Χ. χιλιετία φαίνεται στην βόρεια Μεσοποταμία και την 

Συρία  ότι η κοσμική δύναμη που χαρίζει την βροχή και φροντίζει για την 

αναπαραγωγή και την καρποφορία της φύσης κατανοείται ως ο «ταύρος του 

ουρανού»1428. Στον θεϊκό ταύρο σύμφωνα με τη μυθολογία της πάλης του ήρωα 

με το ζώο αντιτίθεται ο ανθρωπόμορφος θεός, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο 

του, είτε σκοτώνοντας τον ταύρο, είτε δαμάζοντάς τον1429. Ο ζεμένος ταύρος στο 

άρμα του θεού της βροχής είναι ένα πολύ αγαπητό θέμα στην τέχνη των 

Χουρριτών και των Χετταίων. Η σπουδαιότερη απεικόνιση εμφανίζεται στο 

χρυσό κύπελλο του Χασανλού που δείχνει τη ζωοποιό βροχή να ρέει από το 

στόμα του ταύρου που υποτάσσεται στον ανθρωπόμορφο θεό τραβώντας το 

άρμα του (εικ. 325). Στην μεσοποταμιακή και την συριακή εκδοχή, όπως 

εκτέθηκε παραπάνω, ο θεός επιβαίνει επί του ταύρου. Κατά την 2η π.Χ. χιλιετία ο 

θεός της βροχής δεν κυριαρχεί μόνο επί των καιρικών φαινομένων, αλλά αξιώνει 

μια κυριαρχία στον λοιπό ουράνιο κόσμο. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στο χετιτικό 

κράτος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, στο οποίο ο θεός της βροχής αξιώνει 

έναν έλεγχο στις θεότητες του ήλιου και της καρποφορίας. Ο θεός αυτός 

συνδέεται με τη βασιλική δυναστεία και το κράτος. Η επέκταση της κυριαρχίας 

του θεού της βροχής σε όλο τον ουράνιο κόσμο φανερώνει το λίθινο άγαλμα του 

14ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στην χαναναϊκή (Χ)αζώρ. Πάνω στο στήθος του 

έχουν σχηματιστεί ηλιακά, αλλά και σεληνιακά σύμβολα (εικ. 304).  

1428 Βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. σελ. 62. 
1429 Στο αρχαιότατο έπος του Γκιλγαμές αναφέρεται ότι ο ήρωας σκοτώνει τον ουράνιο 
ταύρο. Σε χετιτικά μυθικά κείμενα η ταυροκτονία γίνεται από τον θεό της βροχής που 
αναλαμβάνει το ρόλο του Γκιλγαμές (Βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel …ό. π. 
σελ. 62 σημ. 184). Ο ταυροφόνος θεός της βροχής των Χουρριτών και των Χετταίων 
ονομάζεται Τεσσούβ. Το όνομά του συχνά συνδυάζεται στην έρευνα με την αρχαία 
ελληνική εκδοχή της ταυροκτονίας, τον μύθο του Θησέα.  
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Δεν είναι σαφές ποια μορφή του θεού της βροχής κυριάρχησε στον χώρο 

κατά την 1η π.Χ. χιλιετία, αλλά πιο πιθανός υποψήφιος φαίνεται ο «κύριος του 

ουρανού», ο θεός Βααλσαμήμ. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να συσχετιστεί ο 

Βάαλ της 1ης χιλιετίας με την εικόνα που δίνεται από τα έπη και τα ευρήματα της 

αρχαίας Ουγκαρίτ. Δεν είναι τυχαίο ότι στην έρευνα προτείνεται ένας 

συνδυασμός χαρακτηριστικών των θεών Βάαλ και Έλ για το προφίλ του1430. Στον 

φοινικικό κόσμο των μητροπολιτικών πόλεων, αλλά και των αποικιών τους στην 

διασπορά της Μεσογείου της 1ης π.Χ. χιλιετίας κυριαρχεί το προσηγορικό όνομα 

Βάαλ1431. Αλλά και τα κείμενα της Π.Δ. ισχυρίζονται μια αντιπαράθεση της 

λατρείας του Γιαχβέ με την λατρεία του Βάαλ. 

Στα πλαίσια αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα κείμενα που εμφανίζουν 

τον Γιαχβέ ως θεό των καιρικών φαινομένων1432. Ίσως η ετυμολόγηση του   

ονόματος του από το ρήμα hwh, "φυσώ" είναι ένα στοιχείο που φανερώνει μια 

θεότητα με τα χαρακτηριστικά του θεού της καταιγίδας1432F

1433. Στην σύγχρονη 

ιστορικοκριτική έρευνα κάνει την εμφάνισή της η πεποίθηση ότι ο Γιαχβέ θα 

πρέπει να προέρχεται από τον θεό της βροχής ή της καταιγίδας και ακριβώς έτσι 

σαν μια τοπική εκδοχή του Βάαλ-(Χ)Αδάδ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Στην 

θεώρηση αυτή τον πρώτο ρόλο παίζουν οι Ψαλμοί που προβάλλουν την 

παραπάνω εικόνα, όπως υποστηρίζει στην διατριβή του R. MÜLLER1433F

1434. Έτσι 

απορρίπτονται σαν μεταιχμαλωσιακές επινοήσεις τα κείμενα που ισχυρίζονται 

τον ερχομό του Γιαχβέ από την Εδώμ και τα νότια της Παλαιστίνης, όπως 

1430 Βλ. τις προτάσεις των SCHMITD και GESE στον H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel 
…ό. π. σελ. 58-59. Αλλά και ο Τ. METTIMGER έχει την ίδια γνώμη. Ο M. KREBERNIK 
(„Die Anfänge der Jahwe-Glaubens… ό. π. σελ.47-53) τονίζει ακριβώς τα στοιχεία του Ελ 
και του Βάαλ. 
 1431 Βλ. H. NIEHR: Der höchste Gott…ό. π. σελ. 21, & H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von Bethel 
…ό. π. σελ. 57 
1432 Στους αρχαιότερους Ψαλμούς ο Γιαχβέ εμφανίζεται με δυο κυρίαρχα χαρακτηριστικά, 
εκείνο του ένθρονου θεϊκού βασιλιά στο όρος Σιών επί γης, αλλά και του κυρίαρχου θεού 
της βροχής που αποκαλύπτεται στην καταιγίδα. Βλ. R. MÜLLER: „Die frühe 
Jahweverehrung im Spiegel der ältesten Psalmen“στο στο Anfänge und Ursprung der Jahwe-
Verehrung - BThZ 30 (2013), σελ.  89-119. 
1433 Βλ. M. KÖCKERT: „Wandlungen Gottes…ό. π. σελ. 20 και Ο M. KREBERNIK („Die 
Anfänge der Jahwe-Glaubens… ό. π. σελ. 60 σημ. 45. 
1434 Βλ. R. MÜLLER: Jahwe als Wettergott…ό. π. σελ. 243. 
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διατείνεται ο H. PFEIFFER1435 στην υφηγεσία του. Η τάση αυτή αξιώνει την 

καταγωγή του Γιαχβέ ακριβώς από το βόρειοσημιτικό θεό της βροχής, κυρίαρχο 

θεό των καιρικών φαινομένων και δεν αναγνωρίζει έναν θεό από τις στέπες της 

Μιδιάν και το «επινοημένο», όπως υποστηρίζεται, Σινά στα νότια1436. Ο O. KEEL, 

αν και αναγνωρίζει στοιχεία του θεού της βροχής στον Γιαχβέ, διαφωνεί με την 

παραπάνω προέλευση και προτείνει ως εγγύτερο συγγενές πρότυπο την 

αιγυπτιακή θεότητα Βάαλ-Σηθ που εμφανίζεται ήδη από την Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού1437. Δεν πρόκειται  για μια θεότητα με τα κλασσικά στοιχεία του θεού της 

βροχής, αλλά για μια συγκρητιστική μορφή με κυριαρχία στην καταιγίδα, καθώς 

και την αγωνιστικότητα και την μαχητικότητα που αρμόζουν σε έναν θεό του 

πολέμου. Σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν και τα ηλιακά μοτίβα, όπως το 

παρωνύμιο του ως "αγαπητού του ηλιακού θεού Ρε" . Τα χαρακτηριστικά του 

τύπου της θεότητας των καιρικών φαινομένων σε μια εκδοχή του Βάαλ-(Χ)Αδάδ 

της βόρειας Μεσοποταμίας, Συρίας και Παλαιστίνης προβλήθηκαν πιθανότατα 

στον Γιαχβέ αργότερα και όπως φαίνεται από την Π.Δ. κυρίως, ίσως και μόνο στο 

κράτος του Ισραήλ. Δεν υπάρχουν πηγές για τις απαρχές της λατρείας του 

Γιαχβέ, ώστε να διαπιστωθεί ότι γινόταν αντιληπτός σαν μια τοπική εκδοχή του 

Βάαλ-(Χ)Αδάδ. Ίσως αυτό έλαβε χώρα στην περιοχή των βορείων φυλών, όπου 

κυριαρχεί το θεοφόρο στοιχείο Βάαλ σε τοπωνύμια, αλλά και και κύρια ονόματα, 

όπως συμβαίνει με την οικογένεια του Σαούλ.  

 Είτε στην προέλευση από τον Βάαλ, είτε στο συγκρητισμό του Γιαχβέ με 

εκείνον είναι πιθανότερο ότι ο ταύρος ως σύμβολο της θείας παρουσίας στην 

Βαιθήλ, την Δαν και την διήγηση της λατρείας του χρυσού μόσχου προέρχεται 

από τον θεό της βροχής. Αν ο Γιαχβέ από την εμφάνιση της λατρείας του 

γινόταν κατανοητός σαν μια τοπική έκφανση του θεού της βροχής Βάαλ-

1435 Βλ. H. PFEIFFER: Jahwes Kommen…ό. π. σελ. 261 
1436 Βλ. K. v. d. TOORN: “YAHWΕH” στο DDD... ό. π., σελ. 916, πρβλ. M. KÖCKERT: 
„Wandlungen Gottes…ό. π. σελ. 20-21. H. PFEIFFER: Jahwes Kommen…ό. π. σελ. 261. R. 
MÜLLER: Jahwe als Wettergott…ό. π. σελ. 243. 
1437 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 203-208 
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(Χαδάδ)1438 ή αν έτσι κατανοήθηκε στο κράτος του Ισραήλ κατά την 

προαιχμαλωσιακή εποχή, είναι δυο διαφορετικές εξηγήσεις, από τις οποίες η 

Π.Δ. υποστηρίζει την δεύτερη.  

 

ΙΙ.3.1.7. Ο ιερός λίθος (מצבה) και το είδωλο του ταύρου 

 Στην Βαιθήλ διαδραματίζεται  και η ιστορία  για το ενύπνιο του Ιακώβ 

(Γεν. 28,10-22). Στην έρευνα υπάρχει και η άποψη ότι η διήγηση αυτή λειτουργεί 

ως κριτική της χρήσης του ομοιώματος ενός ταύρου στην λατρεία του Γιαχβέ στο 

ιερό της Βαιθήλ. Έχει προταθεί ότι σύμφωνα με την διήγηση αντικαταστάθηκε 

το παλαιότερο λατρευτικό σύμβολο του ιερού, ο ταύρος από έναν λατρευτικό 

λίθο1439. Ο πατριάρχης Ιακώβ θεωρείται ο ιδρυτής όχι μόνο της ιερής στήλης του 

ιερού, αλλά και του θυσιαστηρίου του. Προφανέστερη όμως φαίνεται η εξήγηση 

ότι η λατρεία του ταύρου επικράτησε μιας αρχαιότερης παράδοσης των ιερών, 

λατρευτικών λίθων1440 και όχι η άποψη ότι το είδωλο του ταύρου 

αντικαταστάθηκε από τον ιερό λίθο (Γεν 28)1441. Όπως εκτίθεται στην Π.Δ., ο 

ιερός λίθος, η ματσεβά, όπως και το θυσιαστήριο εγκαθιδρύονται από τον Ιακώβ, 

ενώ ο ταύρος φαίνεται να διεκδικεί την προέλευσή του από τον αρχιερέα Ααρών, 

επομένως πολύ αργότερα από την εποχή του προπάτορα του Ισραήλ. Ο όρος 

αντικατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι τόσο δόκιμος για αντικείμενα που 

δέχονται θρησκευτική λατρεία, επειδή προϋποθέτει την κατάργηση του 

αρχαιότερου και αυτό προκύπτει με την καταστροφή ή την απομάκρυνσή του. 

Από την ιστορία της θρησκείας των Χετταίων είναι γνωστό ότι  τα χετιτικά ιερά 

των επαρχιών της εποχής της θρησκευτικής μεταρρύθμισης του Τουτχαλίγια Δ΄ 

είχαν λίθινες, λατρευτικές στήλες (χουβάσι). Με πρωτοβουλία του βασιλιά, αλλά 

και με βασιλική χορηγία κατασκευάστηκαν αγαλματίδια ταύρων από μέταλλο 

1438 Τον Γιαχβέ ως θεό της βροχής και κυρίαρχο των καιρικών φαινομένων εξαρχής(;) στα 
πλαίσια του προτύπου Βάαλ-(Χ)Αδάδ κατανοούν σήμερα ένας μεγάλος κύκλος βιβλικών 
ερευνητών. Βλ. R. MÜLLER: Jahwe als Wettergott…ό. π. σελ. 13-14. 
1439 Βλ. C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 153. 
1440 Βλ. T.METINGER: No Graven Image…ό. π. σελ.192 και 203 και Κ.  ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. 
Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 165. Χαρακτηριστικό  είναι ότι για τον Mettinger ο 
ταύρος συσχετίζεται με την παράσταση των χερουβίμ, πάνω στα οποία κάθεται ο Γιαχβέ 
και ερμηνεύεται ως  ζώο που αποκαλύπτεται ο θεός αοράτως στη ράχη του. 
1441  Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot... ό. π. σελ. 152 & Κ.  ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult 
und Theologie...σελ. 165. 
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για την λατρεία του προστάτη θεού του κράτους και του θρόνου, του θεού της 

βροχής. Τα λατρευτικά ειδώλια έπαιρναν μια κεντρική θέση  στα ιερά χωρίς να 

εκτοπίσουν από τις τελετουργίες τα μέχρι τότε σε χρήση λατρευτικά 

αντικείμενα, τις λίθινες στήλες χουβάσι. Οι λίθοι χουβάσι  δεν καταργήθηκαν, 

αλλά συνυπήρξαν τελετουργικά με τα είδωλα. Με την μεταρρύθμιση του 

βασιλιά Τουτχαλίγια απέκτησαν τα βασιλικά ιερά των χετιτικών επαρχιών ένα 

ανθρωπόμορφο ή ζωόμορφο είδωλο, ίσως ακόμα και ένα σύμβολο1442 και η 

εισαγωγή τέτοιων ειδωλίων από μέταλλο δεν εξοβέλισε από τη λατρεία τους 

λίθους χουβάσι και πολλές φορές το μεταλλικό είδωλο έβγαινε από το ναό και 

μεταφερόταν με λιτανεία στην λατρευτική, λίθινη στήλη για την εορταστική 

θυσία.  

Από την 1η χιλιετία π.Χ. είναι γνωστά στην έρευνα ορισμένα ιερά από την 

Φοινίκη, την Κύπρο και την Κρήτη που παρουσιάζουν το φαινόμενο της 

συνύπαρξης ειδώλων και λατρευτικών λίθων, μόνο που στα παραδείγματα της 

1ης χιλιετίας τα αγαλματίδια είναι στην πλειονότητά τους κατασκευασμένα από 

πηλό. Προφανώς πρόκειται για αφιερώματα.  Στο ιερό της γεωμετρικής περιόδου 

στην Αγία Ειρήνη της Κύπρου βρέθηκαν αρκετά ειδώλια ταύρου από πηλό που 

πολύ πιθανόν σύμφωνα με τον E. Gjerstad αναπαριστούσαν την κύρια θεότητα 

του ιερού1443. Προφανώς, το συμπέρασμα αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί από 

την απουσία ανθρωπόμορφων αγαλμάτων θεοτήτων παρά τα πολυάριθμα 

αναθήματα από πηλό. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Σ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ1444 το 

λατρευτικό κέντρο του ιερού σύμφωνα και με την διάταξη που είχαν τα πήλινα 

αναθήματα αγαλμάτων ανθρώπων, ζώων και μυθικών πλασμάτων δεν ήταν 

κάποιο αγαλματίδιο ταύρου από πηλό, αλλά μια ωοειδής πέτρα που οι 

ανασκαφείς ερμήνευσαν ως το λατρευτικό αντικείμενο του ιερού (εικ. 395). Στην 

1442Πρβλ. B. COLLINS: “A Statue for the Deity…ό. π. σελ. 28  σημ. 54.  
1443 Σ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: “Η Κυπρο-Αρχαϊκή Περίοδος. Θρησκεία και Τέχνη”, στο  
Αρχαιολογία 23 (1987), σελ. 32-41. 
1444  Στα παλαιότερα αρχαϊκά στρώματα του ίδιου ναού βρέθηκαν πήλινα ομοιώματα 
κεραυνών, καθώς και πήλινα ειδώλια πλασμάτων με σώμα ταύρου, ανθρώπινο κορμό 
και κεφάλι. Όλα αυτά τα στοιχεία παραπέμπουν στη λατρεία του θεού της βροχής. Βλ. Σ. 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: «Η Κυπροαρχαϊκή Περίοδος… ό. π. σελ.  37-38. Για τα πήλινα ομοιώματα 
του ιερού βλ. V. KARAGEORGIS: The Coroplastic Art of Ancient Cyprus III. The Cypro-Archaic 
Period Large and Medium Size Sculpture, Nicosia 1993, Τα αφιερώματα γύρω από τον ωοειδή 
λίθο βλ. σελ. 3 εικ. 1. 
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περίπτωση μιας ανασκαφής, όπως το ιερό της Αγίας Ειρήνης λατρευτικός λίθος 

και ομοιώματα ταύρων συνυπάρχουν, μόνο που τα ειδώλια είναι αναθήματα. Το 

φαινόμενο αυτό είναι γνωστό και από την ανασκαφή στο ιερό της Παφίας 

Αφροδίτης στην Παλαίπαφο. Το λατρευτικό αντικείμενο του ιερού ήταν ένας 

μελανός, κωνικός λίθος, ενώ στις ανασκαφές του ιερού ήρθε στο φως ένα 

τεράστιο πλήθος ανθρωπόμορφων πήλινων αναθημάτων. Το ίδιο περίπου 

φαίνεται ότι συμβαίνει και στο ιερό του Κομμού στην νότια Κρήτη. Στη β΄ φάση 

του ιερού βρέθηκε in situ το γνωστό και από φοινικικούς Ναΐσκους και στήλες 

τρίλιθον. Τρεις λίθινοι στύλοι (πεσσοί) ήταν το κέντρο της λατρείας, πράγμα που 

παραπέμπει στη λατρεία θεϊκών τριάδων. Ανάμεσα στους λίθους βρέθηκαν δυο 

αγαλματίδια από την θεϊκή τριάδα της Μέμφιδας, ένα της Σεχμέτ και ένα 

δεύτερο του γιού της Νεφερτούμ. Επίσης βρέθηκαν ένα χάλκινο άλογο, 

ελληνικής τεχνοτροπίας και ένας χάλκινος ταύρος. Σε κάθε περίπτωση κάποιος 

αφιέρωσε τα ειδώλια στο ιερό. Δεν αποτελούσαν όμως εκείνα το λατρευτικό 

κέντρο, αλλά οι λίθινοι πεσσοί, το τρίλιθον. Αφιερώματα φαίνεται ότι ήταν και 

τα πήλινα αγαλματίδια στον κλασσικό τύπο της γυναικείας μορφής με τα χέρια 

στο στήθος στο βάθρο γύρω από το θυσιαστήριο του ναού της Αράδ, αν και 

σχετίζονται με την λατρεία της θεάς Ασερά1445. Στο άδυτο όμως του ναού 

βρέθηκε μια  λατρευτική λίθινη στήλη, ίσως και δυο.  

Τα παραπάνω παραδείγματα μπορούν να στηρίξουν την ιδέα της 

συνύπαρξης δυο διαφορετικών λατρευτικών αντικειμένων σε ένα ιερό, όπως 

ενός λίθου και ενός ζωόμορφου ή ανθρωπόμορφου ομοιώματος. Προφανώς, 

εξαιτίας της φθαρτότητας των υλικών η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει φέρει στο 

φως κάποιο ισραηλιτικό ιερό των βιβλικών χρόνων με αυτά τα στοιχεία.  Δεν 

αποκλείεται ο ταύρος της Βαιθήλ να προστέθηκε ως νεωτερισμός στην λατρεία 

του Γιαχβέ από τους βασιλείς του κράτους του Ισραήλ, ίσως κατά τα μέσα του 8ου 

1445 A. BERLEJUNG: «Die Anfänge und Ursprünge der Jahweverehrung: Der ikonographische 
Befund», στο Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung BThZ 30/1. ( 2013), σελ. 159. Η 
ερμηνεία ότι αφού βρέθηκαν ανθρωπόμορφα ειδώλια της θεάς, καθώς επίσης και 
ζωόμορφα αγαλματίδια από πηλό, σημαίνει ότι στο ιερό λαμβάνει χώρα η λατρεία 
περισσοτέρων θεοτήτων και όχι μόνο του Γιαχβέ φαίνεται ενδιαφέρουσα  (στο ίδιο σελ. 
160). Τα ζωόμορφα όμως αγάλματα δεν σημαίνουν κατά ανάγκη ότι μια από τις θεότητες 
λατρεύεται στο ομοίωμα ενός ζώου. Το ομοίωμα ενός ζώου μπορεί να παίζει συνήθως το 
ρόλο του αφιερώματος ή ακόμη και την αντικατάσταση μιας θυσίας.  
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π.Χ. αιώνα από τον Ιεροβοάμ Β΄ και πιθανόν και σε άλλα ιερά του βασιλείου, 

πρωτίστως στην Σαμάρεια.  Στον ναό του Βάαλ στην Σαμάρεια την εποχή του 

Ασά (περ. 914-874 π.Χ.) αναφέρεται ότι για τη λατρεία αυτού του θεού υπήρχε 

μια ματσεβά στον ναό του, καθώς και μια ασερά που κατέστρεψαν οι άνδρες του 

Γιεχού (2 Βασ. 10,26-27). Ο προφήτης Ωσηέ ως η αρχαιότερη μαρτυρία της 

αποκλειστικότητας της λατρείας του Γιαχβέ θεωρεί το είδωλο του ταύρου 

ακατάλληλο για την επιφάνεια της θεότητας. Προφανώς η σκληρή πολεμική του 

ταύρου ως συμβόλου του Γιαχβέ στο κήρυγμα του προφήτη Ωσηέ, την διήγηση 

του χρυσού μόσχου, αλλά και το δευτ. ιστορ. έργο φανερώνει ότι η μορφή του 

ταύρου ήταν ξένη με την πρώιμη λατρεία του Γιαχβέ, ενός θεού που έρχεται από 

το Σινά, το Σηίρ και την Εδώμ1446. Σε κάθε περίπτωση ο ταύρος απορρίπτεται σε 

μια εποχή, την οποία δεν έχουν ακόμη κηρυχθεί οι λίθινες στήλες, οι ματσεβώθ 

ακατάλληλες για τη λατρεία της θεότητας. Και σύμφωνα με την ιερά ιστορία του 

πρώιμου Γιαχβησμού με τον ερχομό του ο θεός αυτός φέρει αποκλειστικά στην 

Ιερουσαλήμ μόνο δυο λίθινες πλάκες από το Σινά.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1446 A. BERLEJUNG: «Die Anfänge und Ursprünge der Jahweverehrung… ό. π. σελ. 153. 
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ΙΙ.3.2 Ο ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΟΦΙΣ 

ΙΙ.3.2.1. Ο χάλκινος όφις και η μεταρρύθμιση του Εζεκία 

Μόνο δυο βασιλείς από τη δυναστεία της Ιερουσαλήμ χαίρουν 

πραγματικής εκτίμησης από τους συγγραφείς του δευτ. ιστορ. έργου, ο Εζεκίας 

και ο Ιωσίας1447. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι περισσότεροι βασιλείς του 

Ισραήλ και του Ιούδα «έπραξαν το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου», ενώ για κάθε 

έναν από τους δυο εκλεκτούς αναφέρετε ότι «έπραξε το σωστό, ενώπιον του 

Κυρίου, όπως ακριβώς είχε κάνει ο Δαβίδ, ο προπάτοράς του»1448. Η αξιολόγηση 

αυτή αιτιολογείται και στις δυο περιπτώσεις μέσα από την λεπτομερή ιστορία 

του Ιωσία και την συνοπτική πληροφόρηση για τον Εζεκία με επίκεντρο τις δυο 

μεταρρυθμίσεις στην λατρεία του κράτους του Ιούδα. Το έργο του Εζεκία 

συνοψίζεται σε δυο σημειώσεις1449. Η πρώτη σημείωση κάνει λόγο για την 

κατάργηση των ιερών της υπαίθρου (βαμώθ) και την καταστροφή των λίθινων 

και ξύλινων λατρευτικών στηλών, ενώ η δεύτερη αναφέρει ότι ο βασιλιάς 

Εζεκίας κατέστρεψε  τον χάλκινον όφι, τον Νεχουσθάν, επειδή οι "υιοί Ισραήλ" του 

προσέφεραν θυμίαμα.  

 Οι πληροφορίες αυτές δίνουν την εντύπωση ότι επρόκειτο για μια 

οργανωμένη λατρευτική μεταρρύθμιση και όχι για κάποιο μεμονωμένο συμβάν. 

Η πρώτη όμως σημείωση καθιστά μια τέτοια ερμηνεία προβληματική, επειδή 

εμφανίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά του δευτερονομιστικού κινήματος, όπως 

φαίνεται από την καταστροφή των βαμώθ της υπαίθρου. Ο  R. ALBERTZ1450 

αναγνωρίζει μια κοινωνική-νομική μεταρρύθμιση, στα πλαίσια της οποίας 

θίχτηκαν και θρησκευτικά ζητήματα. Ενδιαφέρουσα είναι η θέση του ότι η 

προσπάθεια του βασιλιά και των συμβούλων του για μια κοινωνική-νομική 

αναδιάρθρωση του βίου των κατοίκων του Ιούδα άφησε στην Π.Δ. έναν 

συγκεκριμένο κείμενο, το λεγόμενο «Βιβλίο της Διαθήκης» (Bundesbuch). 

1447 Βλ. το συγκριτικό πίνακα των εκτιμήσεων του δευτ. ιστορ. έργου στο K. SCHMID: 
Literaturgeschichte des A. T. – Eine Einführung, Darmstadt 2008, σελ. 80-85. Για την 
μεταρύθυμιση του Ιωσία βλ. Ι. ΜΟΥΡΤΖΙΟY:  Η θρησκευτική μεταρρύθμιση του βασιλιά 
Ιωσία και η σημασία της, Θεσσαλονίκη 1994.  
1448 Βλ. για τον Εζεκία τη σημείωση στο 2 Βασ. 18,3 και στο ίδιο βιβλίο για τον Ιωσία 22,2. 
1449 2 Βασ. 18,4. 
1450 R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, I., Göttingen 21997, σελ. 
280-290. Κυρίως 283-287. 

332 
 

                                                             



 Αντιθέτως, άλλοι ερευνητές αξιολογούν το γεγονός της 

καταστροφή του Νεχουσθάν διαφορετικά. Υποστηρίζεται ότι η σημείωση του 

δευτερονομιστικού ιστορικού έργου έχει μετατρέψει ένα απλό γεγονός σε μια 

θρησκευτική μεταρρύθμιση, ενώ έτσι επιτυχχάνεται να χαρακτηριστεί ο Εζεκίας 

ως πρότυπο μεταρρυθμιστή βασιλιά (Vorreformator), πρόδρομος του κατεξοχήν 

μεταρρυθμιστή βασιλιά Ιωσία1451. Ο W. ZWICKEL βασισμένος στην διήγηση του 2 

Χρον. 29-30 δεν θεωρεί απίθανη μια θρησκευτική μεταρρύθμιση. Θεωρεί πιθανή 

μια κάθαρση του Ναού στα πλαίσια ενός κοινού εορτασμού που ζήτησε ο 

βασιλιάς1452.  

 Από τη σημείωση  του δευτερονομιστικού ιστορικού έργου (2 Βασ. 

18,4) προκύπτουν τα εξής δεδομένα1453: 1) Το ομοίωμα του όφεως δεν 

χαρακτηρίζεται ως κάτι ξένο με το Γιαχβέ και τις λατρευτικές παραδόσεις του 

αρχαίου Ισραήλ, αλλά ως έργο του Μωυσή. 2) Ως αφορμή της καταστροφής και 

της εξαφάνισής του Νεχουσθάν ορίζεται με σαφήνεια η λατρευτική πρακτική 

της προσφοράς θυμιάματος στο είδωλο του όφεως, χωρίς να γίνεται σαφές, αν 

αυτό ήταν μια αρχαία παράδοση στην Ιερουσαλήμ ή ένας νεωτερισμός ακριβώς 

κατά την περίοδο της βασιλείας του Εζεκία1454. 3) Το όνομα του ομοιώματος του 

όφεως φαίνεται να είναι «χάλκινος όφις» (  αλλά με τον Εζεκία ,(נחש הנחשת

εισάγεται ο μάλλον ειρωνικός χαρακτηρισμός "νεχουσθάν"  (נחשתן). 4) Η 

πληροφορία φαίνεται ότι ανήκει στα μέτρα που ο βασιλιάς πήρε γενικότερα 

κατά της λατρείας των  ιερών της υπαίθρο (βαμώθ) καταστρέφοντας τις 

λατρευτικές λίθινες στήλες (ματσεβώθ) και τις αντίστοιχες ξύλινες (ασέριμ). 

Βέβαια στην νεώτερη έρευνα στις πληροφορίες αυτές διαφαίνονται τα τυπικά 

1451 βλ. H. NIEHR: „Die Reform des Josia“, στο W. Groß: Jeremia und die deuteronomistische 
Bewegung (BBB 98), Bodenheim (1995) σελ. 37-38. Επίσης βλ. Κ. KOENEN: „Eherne Schlange 
und goldenes Kalb“,στο ZAW 111 (1999), σελ. 356. Το δευτερ. ιστορ. έργο προβάλλει τον 
Εζεκία ως νέο Δαβίδ. Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 463-464. 
1452 W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ. 316-318. 
1453 Βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder…ό. π. σελ. 108. 
1454  Στην έρευνα εμφανίζονται δυο τάσεις εκείνη που αναγνωρίζει μια μακρόχρονη 
αρχαία παράδοση λατρείας του χάλκινου όφεως από τους κατοίκους του Ιούδα. βλ. S. 
SCHROER: In Israel gab es Bilder…ό. π. σελ. 108. Και εκείνη που διακρίνει ακριβώς ως αιτία 
εξαφάνισης του κειμηλίου αυτού την προσφορά θυμιάματος, δηλαδή τη λατρεία του ως 
νεωτερισμό βλ. Κ. KOENEN: „Eherne Schlange… ό. π. σελ. 360-361. 
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μοτίβα της μεταρρύθμισης του δευτερονομιστικού κινήματος1455. 5) Δεν είναι 

σαφές σε ποιο χώρο και σε ποιο ακριβώς σημείο είχε τοποθετηθεί το είδωλο 

αυτό. Σε κάθε περίπτωση από το κείμενο δεν προκύπτει ότι βρισκόταν στο δαβίρ 

του ναού1456. Η προσφορά θυμιάματος είναι μάλλον μια ένδειξη ότι ο χάλκινος 

όφις ίσως ήταν τοποθετημένος στον κυρίως Ναό1457. 

 

ΙΙ.3.2.2. Η αιτία της καταστροφής   

Στο κείμενο διασώζεται η αιτία της καταστροφής του χάλκινου αυτού 

ειδώλου. Πρόκειται για την λατρεία του Νεχουσθάν από τους "υιούς του Ισραήλ" 

 που προσδιορίζεται ως προσφορά θυμιάματος. Είναι αρκετά (בני-ישראל)

ενδιαφέρον ότι στην συνάφεια οι συντάκτες ονομάζουν εκείνους που πρόσφεραν 

θυμίαμα στο είδωλο ως Ισραηλίτες και όχι διαφορετικά. Ο Εζεκίας κυβέρνησε το 

βασίλειο του Ιούδα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή. Στα χρόνια του οι Ασσύριοι 

με τις εκστρατείες τους κατέλαβαν την Σαμάρεια και διέλυσαν το κράτος του 

Ισραήλ. Στη συνέχεια στράφηκαν στον Ιούδα και κατέλαβαν πολλές πόλεις, 

όπως την Λαχίς και πολιόρκησαν την Ιερουσαλήμ. Η πολιορκία λύθηκε και οι 

Ασσύριοι αποχώρησαν για την πατρίδα τους χωρίς να αγγίξουν την πόλη, 

έχοντας στα χέρια τους ικανοποιητικό φόρο υποτέλειας1457F

1458. Η σωτηρία στην 

Ιερουσαλήμ  κατανοήθηκε ως θεία επέμβαση, παρόλο που η επαρχία είχε 

ερημώσει και πολλοί πρόσφυγες είχαν βρει καταφύγιο στην πρωτεύουσα. Η 

αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως στοιχεία που μαρτυρούν ότι στα χρόνια 

1455 Βλ. H. NIEHR: „Die Reform des Josia“…ό. π. σελ. 39-40, πρβλ. O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems… ό. π. σελ. 422-423. 
1456 Η υπόθεση αυτή εμφανίζεται στους H. Gressman, K. Galling και Busink βλ. S. 
SCHROER: In Israel gab es Bilder…ό. π. σελ. 108 ιδιαίτερα σημ. 174.  
1457 Βλ. Δ. ΚΑΪΜΑΚΗ: Ο Ναός του Σολομώντα. Ιστορία - Θεολογία, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 
55, πρβλ. Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Αρχαιολογία και Θεσμολογία… ό. π. σελ. 316-317. 
1458 Στα Χρονικά του ο ασσύριος μονάρχης Σανχερίβ υπερηφανεύεται όχι μόνο για την 
κατάκτηση της Λαχίς, αλλά και για το γεγονός ότι έκλεισε τον Εζεκία στην πρωτεύουσά 
του, όπως ένα πουλί στο κλουβί. Όπως αναφέρουν τα Χρονικά και πληροφορεί και η Π.Δ. 
(2 Βασ. 18, 13-15) μετά την πτώση της Λαχίς ο Εζεκίας πήγε στον Ασσύριο βασιλιά να 
δηλώσει την υποταγή του δίνοντας μεγάλο φόρο υποτέλειας σε χρυσό και ασήμι. Η 
ασσυριακή πηγή αναφέρει περισσότερα είδη, όπως πολυτελή έπιπλα διακοσμημένα με 
ελεφαντόδοντο, θησαυρούς, θυγατέρες του βασιλιά, γυναίκες από το παλάτι, 
τραγουδιστές και τραγουδίστριες που στάλθηκαν και αυτοί στην Νινεβή. βλ. R. BORGER: 
„Der dritte Feldzug Sanheribs“ στο TUAT 1/4 , Gütersloh 1984, σελ. 388-391, πρβλ. O. KEEL: 
Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ.  460-462.    
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αυτά το εμβαδόν της Ιερουσαλήμ πολλαπλασιάστηκε1459. Νέο τείχος 

κατασκευάστηκε και χτίστηκαν νέες οικίες εντός των ορίων του, πληροφορία 

που διασώζει και μια ιστορική σημείωση στο 2 Χρον. 32,51460. Η πιο πιθανή 

απάντηση στο ερώτημα για τα αίτια της οικιστικής ανάπτυξης της πρωτεύουσας 

του κράτους του Ιούδα κατά την περίοδο αυτή βρίσκεται προφανώς στην αύξηση 

του πληθυσμού της πόλης. Η αύξηση αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί σε 

συνηθισμένες συνθήκες και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συσχετιστεί με τους 

πολέμους και την πίεση των Ασσυρίων1461. Στους νεοφερμένους θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν και πρόσφυγες από πόλεις του βορείου κράτους1462, οι οποίοι θα 

έφεραν μαζί τους τα δικά τους έθιμα, τα δικά τους ιερά κείμενα, τις δικές τους 

λατρευτικές παραδόσεις και γιατί όχι και τα δικά τους λατρευτικά αντικείμενα. 

Ο βασιλιάς Εζεκίας φαίνεται ότι ανέλαβε την προστασία και την ενίσχυση 

αυτών των ανθρώπων, ώστε να εγκατασταθούν και να ενταχθούν στην 

Ιερουσαλήμ1463. Χαρακτηριστική είναι η μέριμνα για τον ξένο, όπως δηλώνεται 

στο Βιβλίο της Διαθήκης (Bundesbuch) που πιθανότατα προέρχεται από αυτά τα 

ιστορικά πλαίσια1464. Δεν είναι όμως σαφές, αν την εποχή αυτή έφτασε στην 

πρωτεύουσα ο χάλκινος όφις που έχει ιδιαίτερο κύρος στην βιβλική παράδοση ως 

έργο του Μωυσή, όπως είχε και ο ταύρος του Βορείου Κράτους ως έργο του 

αδελφού του, του Ααρών. Όπως ήδη τονίστηκε η αιτία της καταστροφής αυτού 

του ομοιώματος από τον Εζεκία δεν είναι άλλη από την λατρεία του ως 

1459 Βλ. αναλυτικά O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 405. 407-409. 
1460 Βλ. E. OTTO: Das antike Jerusalem– Archäologie und Geschichte, München 2008, σελ. 60. 
1461  Οι Ασσύριοι εμφανίζονται στην περιοχή το 733 π.Χ. και καταστρέφουν το 722 π.Χ. την 
πρωτεύουσα του βορείου κράτους. Το γεγονός αυτό εξηγεί την αύξηση του πληθυσμού 
της Ιερουσαλήμ. Ένα δεύτερο κύμα προσφύγων πρέπει να δέχτηκε η πόλη το 701 π.Χ., 
όταν ο Ασσύριος βασιλέας Σανχερίβ κατέστρεψε τη Λαχίς και ερήμωσε τις επαρχίες του 
Ιούδα. Βλ. Αναλυτικά  O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 409-410. 
1462 Στη βιβλική έρευνα των τελευταίων ετών αναγνωρίζεται και τονίζεται η σημασία της 
καταστροφής της Σαμάρειας και η εγκατάσταση ορισμένων κατοίκων της στην ασφαλή 
Ιερουσαλήμ. Ο ερχομός των προσφύγων φαίνεται ότι έγινε η απαρχή της ζύμωσης των 
θρύλων και των θρησκευτικών παραδόσεων του βορείου κράτους με των αντίστοιχων 
του Ιούδα. Το κήρυγμα του προφήτη Ωσηέ είναι το πιο ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της 
επίδρασης. βλ.  R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, I., Göttingen 
21997, σελ. 280-281 & O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 420-422. 
1463 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 409-410. 413. 
1464 Eξ. 22,20 & 23,9  πρβλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, I., 
Göttingen 21997, σελ. 285. 
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προσφορά θυμιάματος από του «υιούς Ισραήλ» ( ישראל-בני ). Η προσφορά 

θυμιάματος είναι σαφώς μια λατρευτική πράξη, αλλά η διατύπωση καθίσταται 

προβληματική, επειδή η λατρεία χρεώνεται στους «υιούς Ισραήλ» (בני ישראל).  

Εξαιτίας της παραπάνω διατύπωσης ο E. NIELSEN θεωρεί 

πιθανότερο ότι ο Νεχουστάν έφτασε στην Ιερουσαλήμ κατά τα χρόνια της 

βασιλείας του Εζεκία από πρόσφυγες του κατεστραμμένου κράτους του Ισραήλ, 

Ισραηλίτες1465. Σην περίπτωση αυτή θα πρόκειται για έναν νεωτερισμό, ξένο 

στην Ιερουσαλήμ του 8ου π.Χ. αιώνα. Και μόνο η αλλοδαπή προέλευση θα ήταν 

καλός λόγος, ώστε ο βασιλιάς να εξαφανίσει το είδωλο. Όχι μόνο ο όρος 

Ισραηλίτες, αλλά και η παράδοση ότι κατασκευάστηκε από τον Μωυσή, θυμίζει 

την παράδοση που πιθανόν προέρχεται από το ιερό της Βαιθήλ και ήθελε τον 

Ααρών δημιουργό-τεχνίτη του χρυσού μόσχου. Δυστυχώς όμως το κείμενο δεν 

παρέχει περισσότερες πληροφορίες, επειδή καθώς φαίνεται ο χάλκινος όφις 

ήταν γνωστός στους αναγνώστες της εποχής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο 

Νεχουσθάν δεν αναφέρεται ποτέ στο άμεσο περιβάλλον της Κιβωτού της 

Διαθήκης, αλλά επίσης ποτέ δεν συνδέεται με τις παραδόσεις του Δαβίδ.  

   

ΙΙ.3.2.3. Ο χάλκινος όφις, ένα είδωλο ίασης.  

Όπως φαίνεται, οι αναγνώστες γνωρίζουν το λατρευτικό αυτό 

αντικείμενο και αυτό προφανώς οφείλεται σε μια διήγηση του βιβλίου των 

Αριθμών (Αρ. 21, 4-9). Το κείμενο αναφέρεται στην κατασκευή ενός χάλκινου 

όφεως (נחש נחשת), τον οποίο κατασκεύασε ο Μωυσής ύστερα από εντολή του 

Γιαχβέ. Το περιστατικό εκτυλίσσεται στην έρημο, στην οποία οι Ισραηλίτες 

παραπονούνται στον Μωυσή και μιλούν εναντίον του και εναντίον του θεού 

λέγοντας ότι εξαιτίας τους θα πεθάνουν από πείνα και δίψα στην έρημο (Αρ. 

21,5). Την συμπεριφορά τους τιμωρεί ο Γιαχβέ στέλνοντας εναντίον τους τα φίδια 

με το θανατηφόρο δάγκωμα, τους όφεις σεραφείμ ( .(הנחשים השרפים  Τελικά ο 

Μωυσής μεσιτεύει για χάρη τους και παίρνει την εντολή της κατασκευής ενός 

χάλκινου φιδιού σαράφ (שרף). Η ιστορία τελειώνει με τη σωτηρία που προσφέρει 

ο χάλκινος όφις (נחש נחשת) απλά και μόνο με τη θέα του. 

1465 E. NIELSEN: Deuteronomium (HAT I/6) Tübingen 1995, σελ. 9. 
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Είναι σαφές ότι το παραπάνω κείμενο αποτελείται από δυο τμήματα, 

μια ιστορία για τους όφεις σεραφείμ και  μια δεύτερη παράδοση για την 

κατασκευή του χάλκινου ομοιώματος ενός όφεως από τον ίδιο το Μωυσή, όπως 

φαίνεται από τους διαφορετικούς όρους που εμφανίζονται στο τελικό κείμενο1466. 

Ακριβώς το δεύτερο σκέλος μέσα από τον όρο «χάλκινος» (נחש הנחשת)1466F

1467 είναι 

αυτό που ουσιαστικά συνδέει τα παραπάνω με τον Νεχουστάν που κατέστρεψε ο 

Εζεκίας1467F

1468. 

Ο όρος σαράφ (שרף) προέρχεται στα εβραϊκά από το ρήμα «καίω» και μπορεί 

να συσχετιστεί κάλλιστα με το δηλητήριο των φιδιών που ονομάζονται 

σεραφείμ.  Προφανώς την σημασία του θανάσιμου δαγκώματος των φιδιών 

θέλει να αποδώσει η μετάφραση των Εβδομήκοντα κάνοντας λόγο για τους 

«ὄφεις τοὺς θανατοῦντας». Στην έρευνα ως φίδι σαράφ γίνεται κατανοητή η 

αιγυπτιακή κόμπρα, για την οποία η αιγυπτιακή γλώσσα χρησιμοποιεί τον όρο 

"φλόγα" και για το δηλητήριο τον όρο "φωτιά"1468F

1469.  

Το κείμενο αυτό είναι πιθανόν ένας θρύλος που αιτιολογεί την προέλευση 

του χάλκινου ομοιώματος (ätiologische Sage, Gründunslegende)1470 , την οποία 

θεμελιώνει όχι μόνο στον Μωυσή, αλλά κυρίως στην εντολή του ίδιου του Γιαχβέ 

(Αριθ. 21,8). Η εντολή του Γιαχβέ θυμίζει τις αποκαλύψεις των θεών της 

Μεσοποταμίας για την κατασκευή των λατρευτικών τους ειδώλων, όμως στην 

βιβλική αυτή διήγηση δεν πρόκειται για λατρευτικό είδωλο, αλλά για ένα 

αντικείμενο ίασης σε μια κρίσιμη στιγμή, δηλαδή σε μια κατάσταση ανάγκης. 

Δεν αποκλείεται οι πληροφορίες αυτές να αναφέρονται στο χάλκινο ομοίωμα 

ενός όφεως που κάποτε είχε κάποιο ρόλο σε κάποιο άγνωστο τελετουργικό 

θεραπείας από δάγκωμα φιδιού1471. Ίσως το υπάρχον κείμενο θέλει ουσιαστικά 

1466 Βλ. Κ. KOENEN: „Eherne Schlange und goldenes Kalb“, ZAW 111 (1999), σελ. 358-361. 
1467 Αριθμοί 21,9 
1468 Βλ. K. JAROS: Die Stellung…ό. π. σελ. 279-280, πρβλ. S. SCHROER: In Israel gab es 
Bilder…ό. π. σελ. 109 και Κ. KOENEN: „Eherne Schlange und goldenes Kalb“, στο  ZAW 111 
(1999), σελ. 358-361. 
1469 Ο. ΚΕΕL: Jahwe Visionen… ό .π. σελ. 83 και S. SCHROER: In Israel gab es Bilder…ό. π. σελ. 
105 σημ. 163. 
1470 Κ. KOENEN: „Eherne Schlange... ό. π. σελ. 356 
1471 βλ. G. FASSBECK, S. MÜNGER & S. RÖHL: „Gotteshaus und Hausgott – Ausgewählte 
Hinweise auf möglichen Hauskult im antiken Kinneret“στο  G. FASSBECK κ.α.: Leben am See 
Gennesaret, Mainz 2003, σελ. 51. 
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να εντάξει στις λατρευτικές παραδόσεις του Γιαχβέ ένα αντικείμενο ξένο μέχρι 

τότε με αυτές. Πιθανόν η παράδοση που πληροφορεί για την εντολή του θεού 

και την κατασκευή του από τον ίδιο τον Μωυσή φαίνεται να αποσκοπεί στο να 

δικαιώσει την παρουσία και την χρήση του ειδώλου στην λατρευτική ζωή της 

Ιερουσαλήμ1472. Στην έρευνα προτείνεται ότι η παράδοση είναι αρχαιότερη και 

μάλλον αργότερα πήρε τον χαρακτήρα αιτιολογικού θρύλου για τον 

Νεχουσθάν1473, ίσως ακόμα και μετά την καταστροφή του1474. Δεν υπάρχουν 

αρκετά  στοιχεία για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των  Ισραηλιτών που 

ήταν θιασώτες των παραπάνω μωσαϊκών παραδόσεων γύρω από ένα κειμήλιο, 

ίσως της αρχαίας εποχής. Οπωσδήποτε, παραμένει ανοιχτό και το ζήτημα, αν 

πρόκειται για ένα είδωλο της Ιερουσαλήμ ή έφτασε εκεί από το ιερό κάποιας 

άλλης πόλης, ίσως και του Βορείου κράτους.  

 

ΙΙ.3.2.4. Ο όφις στην εικονογραφία της Αρχαίας Ανατολής 

Στην Παλαιστίνη/Ισραήλ της Μέσης και Ύστερης εποχής του Χαλκού 

είχαν θέση στα ιερά της περιοχής σύμφωνα με τα ευρήματα και χάλκινα 

ομοιώματα όφεων1475. Στην Γκέζερ στον χώρο των τεράστιων λίθινων στηλών 

βρέθηκε μια χάλκινη όφις κόμπρα 9,2 εκ. μήκους (εικ. 396)1476. Ως κόμπρες 

ξεχωρίζουν επίσης ένα χάλκινο ομοίωμα  18 εκ. μήκους από την  Μεγιδδώ (στρ. 

Χ. 1650-1550) και ακόμη ένα  από τον ναό Η της αρχαίας Χαζώρ  (14ος αιώνας π.Χ.) 

1472 Κ. KOENEN: „Eherne Schlange... ό. π. σελ. 359-361. 
1473 K. JAROS: Die Stellung…ό. π. σελ. 163.  S. SCHROER: In Israel gab es Bilder…ό. π. σελ. 
109. 
1474  Ο Κ. KOENEN θεωρεί ότι η ιστορία του συντάχθηκε ακριβώς μετά την καταστροφή 
του ομοιώματος από τον Εζεκία, επειδή η βίαιη εξαφάνισή του καθιστά μια αιτιολόγηση 
απαραίτητη. Πολύ περισσότερο σημαντικός φαίνεται ο αιτιολογικός θρύλος στην 
εξήγηση της προέλευσης του ομοιώματος και της χρήσης του ως αποτρεπτικού ή 
θεραπευτικού συμβόλου που δεν δέχεται λατρεία. Η προσφορά θυμιάματος σε αυτόν 
κατανοείται  ως ένας σκανδαλώδης νεωτερισμός, ξένος με τον Μωυσή και τον 
πρωταρχικό σκοπό του αρχαίου κειμηλίου. Η λατρευτική πράξη αυτή είναι που οδήγησε 
στην οριστική απομάκρυνσή του („Eherne Schlange… ό. π. σελ. 360-361). 
1475  Σταθμός στην έρευνα της εικονογραφίας των όφεων σε σχέση με τον Νεχουσθάν 
είναι η μελέτη του O. KEEL: „Die Polyvalenz der Schlange“ στο βιβλίο του Das Recht der 
Bilder gesehen zu werden, Freiburg – Göttingen 1992, σελ. 195-266.  
1476 S. MACALISTER: The Excavation at Gezer 1902-1905 and 1907-1909 Vol. 2, London 1912, 
σελ. 399- εικ. 488 και O. KEEL: Das Recht der Bilder gesehen zu werden, Freiburg – Göttingen 
1992, σελ. 195 & 233 εικ. 177. 
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με μήκος 11,2 εκ. (εικ. 397)1477. Στον 14ο αιώνα χρονολογείται ένα χάλκινο φίδι 20 

εκ. από το Τελ Μεβορά (εικ. 398)1478, ενώ από τον 13ο π.Χ. αιώνα βρέθηκε στον 

πρόναο του λεγόμενου μιδιανιτού ιερού στην Τίμνα ακόμη ένα χάλκινο φίδι 11,8 

εκ. μήκους (εικ. 399)1479. Στις πόλεις Μεγγιδώ και Χαζώρ έχουν επίσης βρεθεί 

χάλκινοι όφεις με κεφάλι κόμπρας σε ανασκαφικά στρώματα του 13ου και του 

12ου π.Χ. αιώνα (εικ. 400. 401)1480. Επίσης δυο όφεις της ίδια περιόδου έχουν βρεθεί 

στις ανασκαφές της αρχαίας Συχέμ1481. Το ομοίωμα ενός χάλκινου όφεως ήρθε 

στο φως στο Τελ Ορεμέ, την αρχαία Κιννέρεθ σε ανασκαφικά στρώματα της 

εποχής του Σιδήρου (εικ. 402)1482. Το χάλκινο φίδι βρέθηκε σπασμένο σε δυο 

τμήματα και φτάνει τα 15 εκ. μήκος. Στην φιλιασταϊκή πόλη Εκρώνα (Τελ Μικνέ) 

ήρθε στο φως μια χρυσή κόμπρα που ήταν προφανώς προσαρμοσμένη στο 

άγαλμα κάποιου φαραώ ή κάποιας θεότητας (εικ. 403)1483. 

 Όπως φαίνεται από τα περισσότερα ευρήματα που εμφανίζουν πλατύ 

κεφάλι και μοιάζουν με κόμπρα, τα φίδια αυτά έχουν το ρόλο του φύλακα του 

ιερού χώρου, μια λειτουργία ανάλογη με εκείνη που έχει ο αιγυπτιακός 

ουραιός1484. Όπως δείχνει το μέγεθός ορισμένων από αυτά και μια οπή στο 7 εκ. 

φίδι από τη Χαζώρ του 13ου π. Χ. αιώνα (εικ. 401) ήταν επίσης δυνατόν οι όφεις 

αυτοί να κρεμαστούν με μια αλυσίδα  από το λαιμό ενός ανθρώπου σαν 

φυλακτό. Προφανώς, πρόκειται για την αποτροπαϊκή λειτουργία των όφεων, 

όπως συμβαίνει και σε πήλινα αγγεία της Παλαιστίνης που διακοσμούνται 

εξωτερικά με ομοιώματα φιδιών από το ίδιο υλικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

ένας πίθος που βρέθηκε σε έναν αποθηκευτικό χώρο του ιερού της Δαν και 

1477 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 195 & 233 Μεγιδδώ εικ. 179 και Χαζώρ 178.  
1478 A. BEGEV: Archäologisches Bibel-Lexikon, Stuttgart 21991, σελ. 450-452, έγχρ. εικ. 49, και O. 
KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 195 & 233 εικ. 180.  
1479 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 195 & 233 εικ. 181. 
1480 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 195 & 233 Μεγιδδώ εικ. 183 και Χαζώρ 182. 
1481O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 195.  
1482 G. FASSBECK / S. MÜNGER / S. RÖHL: „Gotteshaus und Hausgott – Ausgewählte 
Hinweise auf möglichen Hauskult im antiken Kinneret“στο  G. FASSBECK κ.α.: Leben am See 
Gennesaret, Mainz 2003, σελ. 47-51 ιδ. 50-51 εικ. 83a.b. 
1483 S. GITIN: “The Philistines: Neighbors of Caananites, Phoenicians and Israelites”, στο D. 
CLARK & V. MATHEWS: One Hundred Years of American Archaeology in the Middle East, 
Boston 2003, σελ. 57-85, ιδ. 72 εικ. 5.9. 
1484 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 196. 
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χρονολογείται στον 10ο ή τον 9ο π.Χ. αιώνα (εικ. 404)1485. Ένα τέτοιο ομοίωμα 

φαίνεται ότι φυλάσσει συμβολικά το αγγείο και το περιεχόμενό του, όπως 

ακριβώς προστατεύει και τον άνθρωπο που το φέρει στο στήθος του. Συμβολική 

προστασία του ιερού χώρου φαίνεται να είναι και η λειτουργία του ομοιώματος 

ενός όφεως πάνω σε ένα γωνιαίο λίθο στο περίφημο τετράγωνο θυσιαστήριο της 

Βεερσεβά, το οποίο χρονολογείται μεταξύ 10ου και 8ου αιώνα π.Χ. (εικ. 405)1486.  

Εκτός από αγγεία και πίθους φίδια διακοσμούν και λατρευτικές πήλινες βάσεις 

για σπονδές ή θυσιαστήρια θυμιάματος σε συνδυασμό με άλλα ζώα, όπως 

ταύρους, κεφαλές ταύρων, λέοντες  και περιστέρια, όπως για παράδειγμα ένα 

εύρημα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού από τη Μεγιδδώ  και μια λατρευτική 

βάση 25 εκ. ύψος από την Βύβλο (εικ. 406. 407)1487. Με όφεις διακοσμούνται και 

δυο πήλινες κατασκευές από την Βαιθσεάν που χρονολογούνται στον 10ο π.Χ. 

αιώνα. Η μια έχει την μορφή κυλινδρικού σωλήνα και το φίδι εμφανίζεται στην 

επιφάνειά του, όπως στους μινωικούς σωλήνες των όφεων (εικ. 408)1488. Η 

δεύτερη βάση μοιάζει με κατοικία και παρουσιάζει ένα φίδι να πλησιάζει μια 

ανθρώπινη μορφή που κρατά ένα πτηνό, πιθανόν περιστέρι (εικ. 409)1489. 

Ωστόσο, όφεις μαζί με ταύρο είναι αγαπητό μοτίβο, όπως δείχνουν και  

ενδιαφέροντα ευρήματα από την Κύπρο, όπου εμφανίζονται πήλινα ειδώλια 

ταύρων με έναν ή δυο όφεις στην ράχη του ζώου (εικ. 410)1490. 

1485 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 197 & 235 εικ. 188. 
1486 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 198 & 235 εικ. 189. Το θυσιαστήριο βρέθηκε 
λίγο έξω από την πόλη και χρησίμευε προφανώς για προσφορές που έπρεπε να καούν, 
όπως μαρτυρούν οι μαυρισμένες από την φωτιά πέτρες της επιφάνειάς του. Το 
θυσιαστήριο έχει κατασκευαστεί με επεξεργασμένους λίθους και όχι αργούς, όπως 
εκείνο του ναού της Αράδ. Βρέθηκε όμως κατεστραμμένο ήδη από την αρχαιότητα και οι 
λίθοι του επαναχρησιμοποιήθηκαν σε άλλα κτίρια. Ο Aharoni συσχετίζει το 
κατεστραμμένο θυσιαστήριο με τα μέτρα κατά των ιερών της υπαίθρου (βαμώθ) που 
έλαβε ο Εζεκίας.  βλ. G. COOGAN: “10 Great Finds”, στο BAR Mai/juni 1995, σελ. 36-47 για 
το θυσιαστήριο της Βεερσεβά σελ. 44. 
1487 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 198 & 236 εικ. 190 και 191. 
1488 Βλ. Β. NAKHAI: “What’ s a bamah – How sacred Space functioned in ancient Israel”,στο 
BAR Mai-June 1991, σελ. 19-29, εικ. σελ. 24. Για τους μινωικούς σωλήνες όφεων βλ. 
Ν.ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ: Η θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 21996, σελ. 46-47. 
1489  Βλ. Β. NAKHAI: “What’ s a bamah – How sacred Space functioned in ancient Israel”,στο 
BAR Mai-June 1991, σελ. 19-29, εικ. σελ. 25. 
1490 V. KARAGEORGIS: The Coroplastic Art of Ancient Cyprus II. Late Cypriote II. – Cypro-
Geometric III., Nicosia 1993, σελ. 93 εικ. XLII.1 & 2. βλ. και του ιδίου: The Coroplastic Art of 
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που μαρτυρείται σε διάφορα 

ευρήματα από την Παλαιστίνη της Ύστερης εποχής του Χαλκού με σαφή 

αιγυπτιακή προέλευση είναι η θεά των όφεων με δυο συνήθως φίδια στα χέρια. 

Την παράσταση αποδίδει μια αιγυπτιακή στήλη από την Ουγκαρίτ  που 

εμφανίζει μια θεά πάνω σε λέοντα με την κόμμωση της Χαθώρ, η οποία κρατά 

μαζί με δυο φίδια και άνθη λωτού (εικ. 411)1491. Στην τοπική χαναναϊκή 

παράδοση ένα  χάλκινο λάβαρο με ασημένια επένδυση από τη (Χ)Αζώρ 

εμφανίζει ένα σχηματοποιημένο πρόσωπο που πλαισιώνουν όφεις (εικ. 412)1492. 

Πρόκειται για μια τοπική εκδοχή της θεάς των όφεων που αποδίδει την 

σημιτικής προέλευσης αιγυπτιακή θεά Qedešet ή Qudšu, όπως δηλώνουν οι 

επιγραφές. Η θεά εικονίζεται με όφεις στα χέρια και επιβαίνει συνήθως πάνω σε 

έναν λέοντα1493. Εδώ τα φίδια που δεν είναι ποτέ κόμπρες έχουν μια διαφορετική 

συμβολική σημασία από τη φύλαξη του ιερού χώρου, άλλωστε σε κάποιες 

παραστάσεις αντί για όφεις εμφανίζονται στα χέρια της θεάς άνθη ή γαζέλες. 

Πολύ περισσότερο, όπως παρατηρεί ο O. KEEL τα φίδια στα χέρια της θεάς 

συμβολίζουν την ζωογόνο δύναμη της θεάς που υπογραμμίζεται από τη 

γυμνότητά της και παραπέμπει σαφώς στην γονιμότητα, όπως φαίνεται και 

στην περίπτωση της μινωικής θεάς των όφεων στην Κρήτη (εικ. 413. 414) 1494. 

Εντελώς διαφορετική είναι η σημασία του όφεως, όταν συνοδεύει 

στην εικονογραφία της Παλαιστίνης μια αρσενική θεότητα. Πρόκειται  για την 

μίξη δυο μυθολογικών μοτίβων σε μια συγκρητιστική θεότητα της Ύστερης 

Εποχής του Χαλκού, τον Βάαλ-Σεθ που εμφανίζεται σε ένα σημαντικό αριθμό 

σκαραβαίων που έχουν βρεθεί σε πόλεις κυρίως του βασιλείου του Ιούδα. Ο 

αιγυπτιακός θεός Σέθ που ίσχυε αρχικά ως ο κατεξοχήν εχθρός του ηλιακού 

θεού, προφανώς εξαιτίας της ιδιότητάς του ως θεός του πολέμου, εξελίχθηκε σε 

Ancient Cyprus VI. The Cypro- Archaic Period, Monsters, Animals and Miscellanea, Nicosia 1996, 
σελ. 30 ευρ. 7 εικ. XVI. 
1491 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π. σελ. 203 & 239 εικ. 204, και I. CORNELIUS & H. 
NIEHR: Götter und Kulte… ό. π. σελ. 49 εικ. 81. 
1492  O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 202 & 239 εικ. 202. 
1493 O.KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 203 &  239 εικ. 204 πρβλ. και άλλα 
παραδείγματα σελ. 203-208 και 239-246 με τις εικόνες 204-220. 
1494 O.KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π. σελ. 208. Ν.ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ: Η θρησκεία στην Αρχαία 
Ελλάδα, Αθήνα 21996, σελ. 48-50 εικ. 37. 38. 39.  
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συμπαραστάτης του Ρα, ως ο «αγαπητός του ηλιακού θεού». Εξαιτίας αυτής της 

εξέλιξης εμφανίζεται στην αιγυπτιακή εικονογραφία ως πρόμαχος στην ουράνια 

λέμβο του ηλιακού θεού να μάχεται τον γιγάντιο Άποφι, σύμβολο του σκότους 

και μόνιμη απειλή της ουράνιας τάξης του κόσμου που επιτυγχάνει ο θεός 

Ήλιος με το ταξίδι του (εικ. 415)1495. Ο όφις αυτός απειλεί όχι μόνο τον Ήλιο, 

αλλά και τους νεκρούς, όπως και την παγκόσμια τάξη των θεών και των θνητών 

και για τον λόγο αυτό καλούνται όλοι να βοηθήσουν1496. Ο θεός Σεθ έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην μάχη αυτή και στην εικονογραφία, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, εμφανίζεται στην πλώρη του ουράνιου πλοίου να χτυπά με το δόρυ 

του τον όφι του χάους1497. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι με την μάχη αυτή 

εξασφαλίζεται το ουράνιο ταξίδι του ήλιου και ακριβώς οι ζωογόνες ακτίνες του 

είναι εκείνες που θα κάνουν το «σώμα του Όσιρη», δηλαδή την γη να βλαστήσει 

τους καρπούς της, το σιτάρι όπως φαίνεται σε μια σαρκοφάγο της 22ης 

δυναστείας (945-715 π.Χ.), στην οποία εικονίζονται τα σιτηρά που προβάλλουν 

από το σώμα του Όσιρη χάρη στον ήλιο (εικ. 416)1498.  

Η ασιατική παράδοση δεν σχετίζει τον όφι με την απειλή της τάξης 

από το σκότος, αλλά με την απειλή των υδάτων του κατακλυσμού που μπορούν 

να βλάψουν την εύφορη κατοικημένη γη, πράγμα λογικό για τις περιοχές της 

Μεσοποταμίας. Τα ύδατα αυτά συγκρατεί με μάχη ο θεός της βροχής γνωστός με 

τα ονόματα Τεσούβ-Βάαλ-(Χ)αδάδ, όπως μαρτυρείται ήδη σε ένα κυλινδρικό 

1495 O. KEEL: Die Welt des altorientalischen… ό. π. σελ. 47 εικ. 55, και του ιδίου: Das Recht der 
Bilder.… ό. π.  σελ. 210-212 και 248 εικ. 229.  Σύμφωνα με την αιγυπτιακή μυθολογία η 
επικινδυνότητα του Άποφι έγκειται στο γεγονός ότι το τέρας αυτό καταπίνει τον ουράνιο 
ωκεανό και υπάρχει κίνδυνος αν εξαφανίσει όλα τα ύδατα να μην μπορεί η λέμβος του 
ηλιακού θεού να μετακινηθεί. Η ανθρώπινη συμβολή στη μάχη αυτή του θείου 
περιλαμβάνει και μαγικά τελετουργικά με τα οποία αναγκάζεται ο όφις να εξεμέσει το 
ύδωρ που εξαφάνισε. Βλ. το λήμμα «Apophis» στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptologie, 
Berlin 1971, σελ. 51-53. Τα κείμενα που αναφέρονται σε αυτή την δραστηριότητα του 
Άποφι, όπως το Βιβλίο των Νεκρών και το Αμνταούτ δεν παραλείπουν να σημειώσουν 
και την ποσότητα του ύδατος. Βλ. E. HORNUNG: Die Nachtfahrt der Sonne – Eine ägyptische 
Beschreibung des Jenseits, Düsseldorf 22005, σελ. 112-113. 
1496 Η μάχη αυτή λαμβάνει χώρα κάθε αυγή και κάθε σούρουπο, κατά την δύση του 
ηλιακού θεού και για τον λόγο αυτό ψέλνονται τις ώρες αυτές ο αιγυπτιακός πρωινός και 
εσπερινός ύμνος ενίσχυσης του θείου αγώνα. Βλ. το λήμμα «Apophis» στο H. BONNET: 
Reallexikon der Ägyptologie, Berlin 1971, σελ. 51-53.   
1497 E. HORNUNG: Die Nachtfahrt der Sonne… ό. π. σελ.111 και 114. 
1498 E. HORNUNG: Die Nachtfahrt der Sonne… ό. π. σελ.  133-134, εικ. σελ. 134. 
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σφραγιδόλιθο από το αρχαίο Μάρι (περίπου 2000 π.Χ.) (εικ. 417)1499. Στην 

σφραγίδα εμφανίζεται ο θεός με δόρυ να χτυπά το νερό των δυο κατακλυσμών 

που πηγάζει από μια οροσειρά, στην οποία κάθεται ένας γενειοφόρος θεός με 

σκήπτρο, πιθανόν ο θεός Ελ1500. Γύρω του δυο θεές της βλάστησης φαίνεται να 

βλαστάνουν και να ανθίζουν με την ζωογόνο δύναμη του ύδατος. Τα ύδατα αυτά 

πηγάζουν από την οροσειρά, αλλά αναβλύζουν από δυο κρουνούς που μοιάζουν, 

είτε με φίδι, είτε με πτηνό. Ακριβώς αυτά τα ύδατα προσωποποιούνται σε 

μεταγενέστερα ευρήματα στην μορφή του όφεως. Μια σφραγίδα από την αρχαία 

Νούζι  (15ος αιώνας π. Χ.)1501 εμφανίζει τον θεό της βροχής να μάχεται για πρώτη 

φορά με έναν κερασφόρο όφι (εικ. 418)1502. Ακριβώς αυτή είναι η μορφή του 

όφεως που κατανικά  ο θεός Βάαλ-Σέθ σε τρεις σφραγιδόλιθους, από την αρχαία 

Λαχίς, από το Τελλ ελ-Νταμπά και από το Τελλ ελ-Φαρά (εικ. 419. 420. 421.)1503. 

Οι σφραγιδόλιθοι χρονολογούνται στην εκπνοή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού 

και ίσως στην αρχή της Εποχής του Σιδήρου. Και στις τρεις απεικονίσεις ο 

κερασφόρος όφις που καταβάλλεται  από την θεότητα συμβολίζει οποιαδήποτε 

απειλητική για τον κόσμο δύναμη συνενώνοντας την αιγυπτιακή και την 

ασιατική αρνητική σημασία του  πλάσματος αυτού ως ενός κατεξοχήν συμβόλου 

του  κακού.  

Κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ. εμφανίζεται επίσης  το ίδιο μοτίβο.  Το πιο 

εντυπωσιακό δείγμα είναι η ανάγλυφη στήλη της Τερκά στον Ευφράτη. Την 

1499 O. KEEL: Die Welt des altorientalischen… ό. π. σελ.  39 εικ. 42, του ιδίου: Das Recht der 
Bilder.… ό. π.  σελ. 212 & 250 εικ. 232, και H. KÜHNE κ.α: Das Rollsiegel in Syrien, Tübingen 
1980, σελ. 58-59 εικ. 23. 
1500 Υπάρχει και η ερμηνεία που θέλει τη θεότητα να κρατά αντί για δόρυ ένα κουπί ή 
κάποιο ξύλο που ωθεί ένα πλεούμενο, ενώ όλες οι όρθιες θεότητες που πρέπει να γίνουν 
κατανοητές ως επιβαίνοντες σε μια λέμβο, αν το μοτίβο του σφραγιδόλιθου 
επαναληφθεί.  Βλ. H. KÜHNE κ.α: Das Rollsiegel in Syrien… ό. π. σελ.  29. 
1501 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 214-215 & 252 εικ. 239. 
1502 Στη βιβλιογραφία περιγράφεται και ως όφις με κεφάλι ταύρου «snake with the head of a 
bull». βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 214 σημ. 492.  Δεν υπάρχουν σχετικές 
μελέτες, αλλά δεν αποκλείεται η μορφή αυτή του κερασφόρου όφεως  να υπήρξε 
αποτέλεσμα της μίξης που προήλθε  από τις δυο μυθολογικές παραστάσεις μάχης του 
θεού της βροχής, εκείνη της πάλης του θεού με τον ταύρο του ουρανού, ο οποίος 
υποτάχθηκε σε αυτόν και ο θεός πήρε τη θέση του. Καθώς και της δεύτερης μάχης του 
θεού της βροχής με τον όφι των απειλητικών υδάτων του κατακλυσμού. Και στις δυο 
περιπτώσεις ο θεός καθίσταται νικητής. 
1503 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 209. 215 & 247 εικ. 222, 223,224. 
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στήλη φιλοτέχνησαν το 890 π.Χ. Σύροι καλλιτέχνες για τον ασσύριο μονάρχη 

Τουκούλτι Νινούρτα Β΄ (εικ. 422)1504. Στην αριστερή πλευρά της παράστασης 

εικονίζεται ο θεός της βροχής που κρατά τον κερασφόρο όφι από την κάτω 

σιαγόνα, έτοιμος να τον αποτελειώσει με τον πέλεκυ του. Στο κέντρο εικονίζεται 

σε λατρευτική στάση και στραμμένος προς τον θεό ένας ιερέας με την ιερατική 

στολή του ιχθύος. Την όλη σκηνή παρακολουθεί ένας γενειοφόρος άνδρας που 

κρατά στο χέρι μερικά στάχυα, προφανώς ο βασιλιάς, ο οποίος φέρει στα χέρια 

του τα αγαθά της γης που προήλθαν από την θετική έκβαση του θεϊκού αγώνα 

κατά των δυνάμεων του χάους.  

Στην νεοασσυριακή εικονογραφία  του 9ου και του 8ου π.Χ. εμφανίζονται 

σφραγίδες με παραστάσεις που αποδίδουν την παραπάνω μάχη , η οποία έχει το 

χαρακτήρα καταδίωξης. Ο θεός είναι οπλισμένος με τους κεραυνούς του ή ένα 

σπαθί και καταδιώκει τον κερασφόρο όφιν, τον bašmu στα ακκαδικά, από τον 

οποίον προβάλλουν ακόμη και πόδια (εικ. 423. 424.)1505. Στη μάχη αυτή 

συμπαρίστανται στον μαχόμενο θεό και άλλες θεότητες, ενώ οι παραστάσεις 

συνοδεύονται από στάχυα για να προβληθούν τα αγαθά από τη νίκη της 

θεότητας. Σε άλλες μεσοποταμιακές και κυρίως συριακές παραστάσεις που 

εμφανίζονται ακόμα και σε φοινικικές αποικίες της δυτικής Μεσογείου 

εμφανίζεται ο θεός με τόξο, συνήθως μόνος εναντίον του μεγάλου όφεως που 

συσπειρώνετε εναντίον του για να επιτεθεί (εικ. 425)1506. Η συσπείρωση του 

μεγάλου επικίνδυνου όφεως κατά την μάχη αποδίδεται  εντυπωσιακά στον 

υστεροχετιτικό κόσμο  σε ένα ανάγλυφο από τη Μαλάτυα (σημ. Αρσλάντεπέ 

10ος/9ος π. Χ. αι.) (εικ. 426)1507. Ο θεός της καταιγίδας που φορά τη χετιτική 

κερασφόρο τιάρα των θεών και συνοδεύεται από κάποιον βοηθό, επίσης θεό, 

σηκώνει το δόρυ του εναντίον του όφεως, το κεφάλι του οποίου δυστυχώς δεν 

1504 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 216 & 253 εικ. 242. 
1505 Βλ. W. WARD: The Seal Cylinders of Western Asia, Washington 1910, σελ. 201 εικ. 578 & 579 
καθώς και O. KEEL: Die Welt des altorientalischen… ό. π. σελ. 43-44 εικ. 48 & 49 και του 
ιδίου: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 217 & 254 εικ.  243, 244, 245, 246. 
1506 O. KEEL: Die Welt des altorientalischen… ό. π. σελ.  43 εικ. 47 και του ιδίου: Das Recht der 
Bilder.… ό. π.  σελ. 218-219 & 255 εικ. 247, 248, 249, 250, 251.  
1507 O. KEEL: Die Welt des altorientalischen… ό. π. σελ.   44,  εικ. 50 και του ιδίου: Das Recht 
der Bilder.… ό. π.  σελ. 219-220 & 257 εικ. 254, και O. GURNEY: Οι Χετταίοι… ό. π. σελ.  190 
σχεδ. 12. 
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σώζεται. Θεϊκή βοήθεια δηλώνει προφανώς η βροχή ή το χαλάζι που πέφτει από 

τον ουρανό εναντίον του τέρατος. Η απειλητική μορφή του όφεως συναντάται 

και σε ανάγλυφους λίθους Κουδούρου από την Μεσοποταμία (εικ. 33)1508.  

Το μοτίβο του Βάαλ Οφιοκτόνου, ο οποίος άοπλος με γυμνά χέρια μάχεται 

τον όφι στο ανάγλυφο του πήλινου θυσιαστηρίου θυμιάματος από την Ταανάχ 

(εικ. 427. 637γ.) δεν προέρχεται από τις παραπάνω παραστάσεις. Όπως έχει 

δείξει ο O. KEEL1509 φαίνεται ότι η παράσταση αυτή δανείζεται την πάλη με 

γυμνά χέρια από την μεσοποταμιακή εικονογραφία των ηρώων που παλεύουν 

με ζώα, ανάμεσά τους και όφεις.   

Στο ίδιο μοτίβο της θεότητας που κρατά  όφεις  έχει ανακαλυφθεί και μια 

αιγυπτιακής επιρροής παράσταση σε μια σφραγίδα από την Βεερεσεβά. Ο 

σκαραβαίος που βρέθηκε σε ανασκαφικό στρώμα του 10ου π. Χ. αιώνα εμφανίζει 

τον αιγυπτιακό θεό Μπες να κρατά δυο όφεις (εικ. 428)1510. Η παράσταση αυτή 

έχει σαφώς αιγυπτιακή προέλευση και εμφανίζεται σε διάφορες εκδοχές, όπως 

αυτή που παρουσιάζει τον θεό να κρατά ένα φίδι και ένα μαχαίρι.  Στο ίδιο 

ακριβώς μοτίβο, αλλά με περισσότερα απειλητικά ζώα στα χέρια των θεών, 

εμφανίζονται παραστάσεις των θεών Σεντ και Ώρου σε παιδική ηλικία 

(Αρποκράτης, Παταικός). Οι νεαροί αυτοί θεοί κρατούν στα χέρια τους εκτός από 

τους όφεις, σκορπιούς, λέοντες, ακόμα και τις όχι και τόσο απειλητικές γαζέλες, 

ίσως σαν γενικότερο σύμβολο της φύσης, ενώ και οι δυο θεοί στέκουν πάνω σε 

κροκοδείλους (εικ. 429. 430. 431.)1511. Όπως γίνεται ευδιάκριτο από την 

εικονογραφία των θεών αυτών οι όφεις, αλλά και οι σκορπιοί στα χέρια τους 

έχουν αποτροπαϊκό χαρακτήρα, επειδή ο Μπες, ο Σεντ και ο Ώρος φρόντιζαν για 

την προστασία των εγκύων και των γυναικών κατά τον τοκετό, αλλά κυρίως  

των νεογνών και γενικά των μικρών παιδιών από το δάγκωμα των φιδιών και 

των σκορπιών. Για τον λόγο αυτό ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί στην λαϊκή 

θρησκευτηκότητα της Αιγύπτου, αλλά και στις χώρες επιρροής της, όπως 

1508 O. KEEL: Die Welt des altorientalischen… ό. π. σελ.  38 εικ. 41. 
1509 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 220 & 258 εικ. 257. 
1510 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 222 & 259 εικ. 262. 
1511 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 223 & 260 εικ. 267, 268. Για τη στήλη του 
Βερολίνου 4434 βλ. A. ERMANN: A Handbook of Egyptian Religion, (μτφ. από τα γερμανικά 
E. Griffith), London 1907, σελ. 161 εικ. 74. 
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αποδεικνύει ο πράγματι μεγάλος αριθμός αιγυπτιακών επιστήθιων φυλακτών 

με την μορφή του Μπές και του Παταικού στο Ισραήλ/Παλαιστίνη1512 

Αντίθετα, στην Μεσοποταμία οι όφεις στα χέρια δαιμονικών μορφών 

φαίνεται ότι συμβολίζουν τον θάνατο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα  η θηλυκή 

δαίμονας Lamastu, η οποία εικονίζεται με κεφάλι λέαινας και είναι εκείνη που 

φέρει την ελονοσία. Εικονίζεται πάνω σε έναν γάιδαρο και με τα δυο χέρια της 

κρατά δυο φίδια, όπως η Qudšu πάνω στον λέοντα. Στο στήθος της θηλάζουν 

ένας χοίρος και ένας σκύλος, σύμβολα του κακού. Δίπλα της εικονίζεται ο 

σύντροφός της, ο φτερωτός δαίμονας Pazuzu, ο άνεμος που μεταφέρει την 

ελονοσία (εικ. 22). Το γενετήσιο μόριο του δαίμονα Pazuzu έχει επίσης την μορφή 

όφεως (εικ. 432)1513. Μια πλάκα με το αποτύπωμα της δαιμονικής Λαμάστου 

βρέθηκε στον νότιο Ιούδα και χρονολογείται κατά τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., 

εποχή παραμονής του ασσυριακού στρατεύματος στην χώρα (εικ. 433)1514. 

Πρόκειται προφανώς για ένα αντικείμενο που έφεραν οι Ασσύριοι μαζί τους.  

Από τις αποτροπιαστικές μορφές των δαιμόνων φαίνεται ότι ο όφις συμβολίζει 

την ασθένεια και τον θάνατο. Και οι δαίμονες που κρατούν όφεις δεν σώζουν, 

αλλά σκορπούν τον θάνατο. 

 

ΙΙ.3.2.5. Ο όφις στην Παλαιά Διαθήκη 

Ήδη από τη διήγηση της πτώσεως των πρωτοπλάστων από την Εδέμ 

αναλαμβάνει ο όφις έναν εχθρικό ρόλο προς την ανθρωπότητα. Στην 

συγκεκριμένη ενότητα φαίνεται ότι πίσω από το κείμενο εμφανίζεται μια κοινή 

παράδοση μεσοποταμιακής προέλευσης που αναγνωρίζει στο φίδι έναν 

αρνητικό ρόλο1515. Δεν υπάρχουν όμως παράλληλα χαρακτηριστικά στον όφι της 

Εδέμ και στο χάλκινο ομοίωμα. 

1512 C. HERMANN: Ägyptische Amulette…ό. π. σελ. 316-391 και 404-492. 
1513 O. KEEL: Das Recht der Bilder.… ό. π.  σελ. 226-229 & 264-266 εικ. 281-286. 
1514 O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 503 εικ. 399. 
1515 Βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ρήμα Κυρίου κραταιόν – Αφηγηματικά κείμενα από 
την Π. Δ., Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 98-101 & Ε. ΔΑΦΝΗ: Οφις Γενέσεως 3 και Ησαϊου 
27,1 υπό το φώς και των Α' Βασιλ. 22, (19-23). Ιώβ 1, (6-12) 2, (1-7 ) και Ζαχ. 3, (1-2) συμβολή 
εις την έρευναν της γλώσσης και της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης εξ απόψεως 
Μασωριτικού κειμένου και μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, Αθήνα - Göttingen 2000. Για 
τον μύθο του Γκιλγαμές  βλ.  K. HECKER: „Das akkadische Gilgamesh-Epos“, στο 
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Στην Π.Δ. υπάρχουν αρκετά στοιχεία που φανερώνουν ισραηλιτικές δοξασίες 

για την μάχη της θεότητας με τις δυνάμεις του χάους. Το χάος προσωποποιείται 

στην μορφή ενός θαλάσσιου δράκου ή ερπετού με το όνομα Λεβιάθαν (לויתן), 

Ράχαβ (רהב) ή Τανίν (תנין)1515F

1516. Τα κείμενα αυτά εμφανίζουν μια σχέση του Γιαχβέ 

με τα πλάσματα του αρχέγονου χάους που διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες1516F

1517. Η 

πρώτη κατηγορία συγκεντρώνει κείμενα, στα οποία ο Γιαχβέ μάχεται με τα 

τέρατα1517F

1518. Η δεύτερη ομάδα έχει κείμενα που φανερώνουν την εξουσία και τον 

έλεγχο του Γιαχβέ πάνω σε αυτά1518F

1519. Και τέλος οι θαλάσσιοι αυτοί δράκοι 

εμφανίζονται να έχουν μια πάρα πολύ θετική σχέση με τον Γιαχβέ και 

συμπεριφέρονται σαν τα κατοικίδιά του 1519F

1520. Αν και στις περιοχές του βιβλικού 

Ισραήλ έχουν ανακαλυφθεί εικονογραφικές παραστάσεις της μάχης της 

αρσενικής θεότητας με τον όφι, όπως οι αιγυπτιάζουσες παραστάσεις του Βάαλ-

Σεθ και η ανάγλυφη παράσταση του Βάαλ Οφιοκτόνου σε ένα από τα 

πολυσυζητημένα πήλινα θυσιαστήρια θυμιάματος της Ταανάχ (εικ. 427αβ), δεν 

υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν την υπόθεση ότι πρόκειται 

για τον Γιαχβέ ή τον Νεχουσθάν. Το ηττημένο ερπετό δεν τοποθετείται σε 

κάποιο ραβδί, ούτε μαρτυρείται ότι ένα χάλκινο ομοίωμά του αρχέγονου όφεως 

που συμβολίζει το χάος είχε κάποια θέση στα ισραηλιτικά ιερά. Ίσως ένας όφις 

κοντά σε μια ανθρώπινη μορφή σε ένα από τα πήλινα θυσιαστήρια της 

Βαιθσεάν (εικ. 409) θα μπορούσε να συσχετιστεί με τις παραπάνω κατηγορίες 

βιβλικών αναφορών στα μυθικά ερπετά Ράχαβ, Τανίν και Λεβιαθάν, αλλά και 

πάλι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να ταιριάζει με τον χάλκινο 

όφι, ο οποίος εμφανίζεται στερεωμένος σε ένα δοκό ή ραβδί.         

TUAT ΙΙΙ/4 , Gütersloh 1994, σελ. 646-744. Το επεισόδιο της αρπαγής του φυτού της 
αθανασίας από το φίδι αναφέρεται με συντομία στην πινακίδα ΧΙ. στ. 285 (στη 
μετάφραση του K. HECKER σελ. 738) 
1516 Βλ. H. NIEHR: “The Rise of YHWH… ό. π. σελ. 66-67. Για μια ανάλυση των κειμένων 
αυτών και σύγκρισή με τα αντίστοιχα τους ακκαδικά και ουγκαριτικά εξωβιβλικά έργα 
βλ. Σ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ: «Μύθος και Ιστορία στη συνείδηση της υπαρξιακής αγωνίας ενός 
προφήτη» στο H. Nakamura κ.α.: Τιμητικός Τόμος του Κώστα Μπέη ως Αίνος της Αττικής 
Διαλεκτικής τομ. ΙΙΙ., Αθήνα 2003, σελ. 2255-2299.  
1517 Για την κατηγοριοποίηση αυτή βλ. H. NIEHR: “The Rise of YHWH… ό. π. σελ. 67. 
1518 Ησα. 27,1 & 71,9. Ιωβ 26,12-13. Ψαλ. 74,13-14. Ψαλ. 89,11. 
1519 Ιωβ 38, 8-11 κ.α. 
1520 Ψαλ. 104,26. Ψαλ. 148,7 & Αμ. 9,3. 
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Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι η παράδοση του βιβλίου των Αριθμών κατανοεί 

το χάλκινο ομοίωμα του όφεως με θετικό, αποτροπαϊκό τρόπο, όπως συμβαίνει 

με τις παραστάσεις των θεοτήτων Μπες, Ώρου και Σεντ. Οι θεότητες αυτές 

χαρίζουν την προστασία και την θεραπεία τους σε όσους προσβλήθηκαν από τα 

εχθρικά πλάσματα της ερήμου, σκορπιούς, όφεις, κροκόδειλους κ.α. Την ίαση 

αυτή από το θανατηφόρο δάγκωμα των φιδιών της ερήμου χαρίζει και ο 

Νεχουσθάν του Γιαχβέ, ένα ομοίωμα που έφτιαξε ο Μωυσής. Η βασική διαφορά 

έγκειται στο ότι ο χάλκινος όφις έχει στηριχθεί σε έναν δοκό, ενώ οι θεότητες 

στην εικονογραφία τους κρατούν και εξουσιάζουν του όφεις με τα χέρια τους.  

Ιδιαίτερα προβληματικός είναι ο διττός ρόλος του Γιαχβέ στην τελική 

μορφή της διήγησης, επειδή ο ίδιος θεός εμφανίζεται ως ο κύριος των όφεων, τα 

οποία στέλνει να θανατώσουν τους Ισραηλίτες, αλλά και εκείνος που δίνει την 

εντολή να κατασκευαστεί ο χάλκινος όφις και να στηθεί στο κέντρο του 

καταυλισμού ως μέσο σωτηρίας. Ο ίδιος θεός είναι κύριος των όφεων και χαρίζει 

ίαση και προστασία, αλλά ο ίδιος εμφανίζεται και ως ο κύριος των απειλητικών 

ερπετών που προκαλούν τον θάνατο και την καταστροφή. Βέβαια στην Π.Δ. 

αυτό γίνεται κατανοητό ως τιμωρία. Σαφές είναι ότι η θεότητα αντιδιαστέλλεται 

από το φίδι, οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λόγος για μια 

οφιόμορφη θεότητα και δεν μπορεί να σταθεί ένας ισχυρισμός ότι ο χάλκινος 

όφις λειτουργούσε ως λατρευτικό είδωλο του Γιαχβέ1521. 

Στην φοινικική πόλη Σιδώνα βρέθηκε στην μια πλευρά μιας λίθινης 

λεκάνης του  4ου ή του 3ου αιώνα π.Χ. η παράσταση ενός όφεως, τοποθετημένου 

πάνω σε μια κολώνα (εικ. 434)1522. Την παράσταση πλαισιώνουν κεφάλια 

ταύρων. Χρονικά δεν μπορεί να συσχετιστεί η παράσταση αυτή με την 

Ιερουσαλήμ του Εζεκία, εμφανίζει όμως ένα  κοινό, ουσιαστικό στοιχείο με τον 

χάλκινο όφι, την τοποθέτηση του όφεως σε ένα ψηλό σημείο.  Στο χείλος της 

1521 Υπέρ της ερμηνείας αυτής τάσσεται για παράδειγμα ο K. R. JOINES στο "The Bronze 
Serpent in the Israelite Cult" στο JBL 87 (1968), σελ. 245-256. βλ. κυρίως O. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 429. 
1522 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst… ό. π. σελ. 82 εικ. 37. Και του ιδίου: Die 
Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 424-425 εικ. 297, επίσης M. MÜNNICH: „The Cult of Bronze 
Serpents in Ancient Canaan and Israel”, B. Schwarz κ.α: Τhe Bible and its World, Rabbinic 
Literature and jewish Law, and jewish Thought, (IGGUD Selected Essays in jewish Studies Vol. 1), 
Jerusalem 2008, σελ. 56 εικ. 16. 
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λίθινης λεκάνης εμφανίζεται ένα ανάγλυφο μοτίβο του ουροβόρου όφεως. 

Πρόκειται για τον όφι που δαγκώνει την ουρά του και έχει σαφή αιγυπτιακή 

προέλευση1523. Δυστυχώς πρόκειται για την μοναδική στην περιοχή λατρευτική 

σκηνή ενός όφεως σε ικρίωμα και προφανώς η εξήγηση ότι ο Νεχουσθάν 

βασίζεται σε μια κατεξοχήν χαναναϊκή παράδοση, κυρίως κάποιας θεότητας που 

χαρίζει θεραπεία χρειάζεται περισσότερα στοιχεία1524. Ορισμένοι ερευνητές με 

βάση την θεραπευτική ίαση του όφεως, πιθανόν ως συμβόλου μιας θεότητας 

κατανοούν τον χάλκινο όφι ως σύμβολο του φοινικικού, ιαματικού θεού Εσμούν  

που ήρθε σε σχέση με τον όφι, εξαιτίας του αιγυπτιακού Ώρου και κατανοήθηκε 

τα ελληνιστικά χρόνια ως Ασκληπιός1525. Σε κάθε περίπτωση η Π.Δ. δεν 

προσφέρει περισσότερες πληροφορίες και συνδέει το χάλκινο είδωλο 

αποκλειστικά και μόνο με τον Μωυσή κατά την πορεία στην έρημο ανάμεσα 

στην Αίγυπτο και την γη της επαγγελίας.   

   

ΙΙ.3.2.6. Όφεις επί ράβδου. Ο νεχουσθάν ως αιγυπτιακός ουραιός 

ΙΙ.3.2.6.α. Οι όφεις Σεραφείμ 

Όπως φαίνεται από την ιστορία της κατασκευής του χάλκινου όφεως 

στην έρημο, ο όφις αυτός δεν συσχετίζεται με καμία άλλη παράδοση, παρά μόνο 

με τους όφεις σεραφείμ (Αρ. 21, 4-9).  Στην εβραϊκή γλώσσα για τα φίδια 

χρησιμοποιείται ως γενικός όρος η λέξη נחש. Ο όρος σαράφ (πληθ. σεραφείμ) 

προέρχεται από το ρήμα שרף  που έχει τη σημασία «καίω», «κατακαίω» και  

εμφανίζεται σε συγκεκριμένα βιβλικά κειμένα. Στην Πεντάτευχο εκτός από την 

1523 Ο ουροβόρος όφις, αν και στην μορφή αυτή εμφανίζεται για πρώτη φορά στο χρυσό 
Ναΐσκο που βρέθηκε στον τάφο του Τουτανχαμών, συναντάται και ως πολυκέφαλο φίδι 
στην εικονογραφία της 6ης ώρας του Αμνταούτ. Πρόκειται για τον αρχέγονο όφι που 
κυκλώνει το σύμπαν με την ουρά του, την οποία δαγκώνει. Στο μοτίβο αυτό ο ουροβόρος 
πήρε και την θετική, συμβολική λειτουργία της προστασίας. Βλ. E. HORNUNG: Die 
Nachtfahrt der Sonne – Eine altägyptische Beschreibung des Jenseits, Düsseldorf 22005, σελ. 94 & 
112, εικ. σελ. 86 & 93. 
1524  O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 424. Υπέρ μιας αποτροπαϊκής σημασίας 
με θεραπευτική χρήση και υπέρ μιας χαναναϊκής προέλευσης βλ. Κ. KOENEN: „Eherne 
Schlange und goldenes Kalb“, στο ZAW 111 (1999), σελ. 359-360 και σημ. 15 & 15 με 
βιβλιογραφία. 
1525 M. MÜNNICH: „The Cult of Bronze Serpents in Ancient Canaan and Israel”, B. Schwarz 
κ.α: Τhe Bible and its World, Rabbinic Literature and jewish Law, and jewish Thought, (IGGUD 
Selected Essays in jewish Studies Vol. 1), Jerusalem 2008, σελ. 39-56. 
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διήγηση των Αριθμών για τους «ὄφεις τοὺς θανατοῦντας», ο όρος εμφανίζεται 

και στις παραινέσεις του Μωυσή (Δευτ. 8,15), ο οποίος αναφέρεται στο ίδιο 

περιστατικό. Στην μετάφραση των Ο΄, ενώ ως ουσιαστικό γίνεται κατανοητός ο 

όρος נחש, αποδίδεται ο όρος (שרפים)  שרף και στα δυο κείμενα ως μετοχή του 

παραπάνω ρήματος («ὄφεις τοὺς θανατοῦντας», «ὄφις δάκνων») που 

χρησιμοποιείται για το θανατηφόρο δάγκωμα των όφεων.  Στην εντολή όμως 

του θεού για την κατασκευή του χάλκινου ομοιώματος (Αριθμ. 21,8) τον όρο שרף 

αποδίδουν αναγκαστικά οι μεταφραστές ως ουσιαστικό (ὄφιν). Άρα ο χάλκινος 

όφις δεν ήταν το ομοίωμα οποιουδήποτε όφεως, αλλά το ομοίωμα ενός σαράφ. 

Εκτός της Πεντατεύχου  ο όρος σαράφ - σεραφείμ εμφανίζεται ακόμη μόνο 

σε τρία σημεία του βιβλίου του προφήτη Ησαΐα, μόνο που  σε όλα τα κείμενα 

γίνεται σαφές ότι πρόκειται για φτερωτά πλάσματα ( 1525F(שרף מעופף

1526. Η 

μετάφραση των Ο΄, είτε αφήνει τον όρο αμετάφραστο ως «σεραφ(ε)ιν» ή 

«σεραφ(ε)ιμ», είτε αποδίδει τον όρο σαράφ ή σεραφειμ ως «ὄφεις» ή «ἀσπίδες 

πετόμενοι». Το όραμα του προφήτη με τα εξαπτέρυγα σεραφείμ στον ναό της 

Σιών (Ησα. 6) δεν προσφέρει ιδιαίτερα στοιχεία για τα πλάσματα αυτά, παρά 

μόνο ότι έχουν τρία ζεύγη φτερών και χέρια, ώστε να προσφέρει ένα από αυτά 

στον προφήτη την λαβίδα των ανθράκων. Βέβαια, δεν θα μπορούσε η μνεία 

χεριών να απαιτήσει αποκλειστικά και μόνο ανθρωπόμορφα όντα, επειδή 

εμφανίζονται στην αιγυπτιακή τέχνη και όφεις όχι μόνο με φτερά, αλλά και με 

χέρια (εικ. 435)1526F

1527. Το ζήτημα θα πρέπει να μείνει ανοικτό, επειδή συγκεκριμένα  

στην εικονογραφία της αρχαίας Συρίας (9ος & 8ος π.Χ. αι.) μαρτυρούνται 

εξαπτέρυγα, ανθρωπόμορφα ουράνια πλάσματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο όρος «ἀσπίς» που επιλέγουν οι Ο΄ για να αποδώσουν τον όρο στα 

ελληνικά. Η λέξη αυτή προσδιορίζει στην Αρχαιότητα την αιγυπτιακή 

κόμπρα1527F

1528. Όμως η πιο ενδιαφέρουσα πληροφορία από το βιβλίο του προφήτη 

είναι ότι οι όφεις γίνονται αντιληπτοί ως πτερωτά πλάσματα και συγκεκριμένα 

ως φτερωτές κόμπρες.  

1526 Ησ. 6,2-6, 14,29 & 30,6 
1527 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 390 εικ. 281. 
1528 Βλ. Το λήμμα «ἀσπίς» στο H. G. LIDDELL & R. SCOTT: A Greek-English Lexicon, Oxford  
91996, σελ. 259, πρβλ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ,Ιστορίαι 4.191. 
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Φτερωτοί όφεις δεν εμφανίζονται μόνο στον προφήτη Ησαΐα, αλλά και σε 

άλλα κείμενα του Αρχαίου Κόσμου, όπως για παράδειγμα στο ιστορικό έργο του 

Ηροδότου1529. Σε δυο σημεία του έργου του κάνει λόγο για τους «πτερωτοὺς ὄφις», 

οι οποίοι βρίσκονται στην αραβική έρημο και κάθε άνοιξη εισβάλουν στην χώρα 

της Αιγύπτου και μόνο οι ίβεις μπορούν να τους αντιμετωπίσουν1530. Οι όφεις 

αυτοί είναι μικρού μεγέθους και ο ρόλος τους είναι να φυλάσσουν τα δέντρα του 

θυμιάματος στα νότια της λεγομένης Ευδαίμονος Αραβίας1531. Ίσως η σημείωση 

ότι οι όφεις ζουν στα δέντρα να αποτελεί και την αφορμή να θεωρούνται 

φτερωτοί. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στις πληροφορίες του Ηροδότου δεν είναι η 

εξωτική, θαυμαστή ιστορία που παραθέτει, αλλά η μαρτυρία του ότι ο ίδιος είδε 

με τα μάτια του τους σκελετούς τέτοιων πλασμάτων στην περιοχή Βουτούν. Αν 

και δεν είναι αρκετά σαφές, πιθανόν ο Ηρόδοτος αναφέρεται στην αρχαία 

πρωτεύουσα στο Δέλτα του Νείλου, στην οποία λατρευόταν με την μορφή μιας 

όρθιας κόμπρας η τοπική θεά που έγινε σύμβολο της Κάτω Αιγύπτου. Ανάλογη 

μαρτυρία για κίτρινους, φτερωτούς όφεις σε μια περιοχή ανάμεσα στην αραβική 

έρημο και την Αίγυπτο σώζεται και σε μια πινακίδα από τη Νινευή που 

περιγράφει μια εκστρατεία του Ασαρχαδών (680-669 π. Χ.) σε μια έρημο ανάμεσα 

στην περιοχή της Παλαιστίνης και την Αίγυπτο1532.  

1529 Κ. RADNER: “The Winged Snakes of Arabia and the Fossil Site of Makhtesh Ramon in the 
Negev”, στο M. Köhbach, S. Prochazka: Festschrift fόr Hermann Hunger zum 65. Geburtstag 
gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schülern (Wiener Zeitschrift für die Kunde des 
Morgenlandes 97),Wien 2007,σελ. 353-365 ιδ. 355-357. 
1530 ΗΡΟΔΟΤΟΥ, Ιστορίαι 2.75-76: «Εστι δὲ χῶρος τῆς Ἀραβίης κατὰ Βουτοῦν πόλιν μάλιστά 
κῃκείμενος͵ καὶ ἐς τοῦτο τὸ χωρίον ἦλθον πυνθανόμενος περὶ τῶν πτερωτῶν ὀφίων. 
Ἀπικόμενος δὲ εἶδον ὀστέα ὀφίων καὶ ἀκάνθας πλήθεϊ μὲν ἀδύνατα ἀπηγήσασθαι͵ σωροὶ δὲ 
ἦσαν ἀκανθέων καὶ μεγάλοι καὶ ὑποδεέστεροι καὶ ἐλάσσονες (…) Λόγος δέ ἐστι ἅμα τῷ 
ἔαρι πτερωτοὺς ὄφις ἐκ τῆς Ἀραβίης πέτεσθαι ἐπ΄ Αἰγύπτου͵ τὰς δὲ ἴβις [τὰς ὄρνιθας] 
ἀπαντώσας ἐς τὴν ἐσβολὴν ταύτην ἐς τὴν χώρην οὐ παριέναι τοὺς ὄφις ἀλλὰ κατακτείνειν. 
Καὶ τὴν ἶβιν διὰ τοῦτο τὸ ἔργον τετιμῆσθαι λέγουσι Ἀράβιοι μεγάλως πρὸς Αἰγυπτίων· 
ὁμολογέουσι δὲ καὶ Αἰγύπτιοι διὰ ταῦτα τιμᾶν τὰς ὄρνιθας ταύτας». 3. 109: «Αἱ μέν νυν 
ἔχιδναι κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν εἰσι͵ οἱ δὲ ὑπόπτεροι ἐόντες ἀθρόοι εἰσὶ ἐν τῇ Ἀραβίῃ καὶ 
οὐδαμῇ ἄλλῃ· κατὰ τοῦτο δοκέουσι πολλοὶ εἶναι». 
1531 ΗΡΟΔΟΤΟΥ, Ιστορίαι 3.107: «τὰ γὰρ δένδρεα ταῦτα τὰ λιβανωτοφόρα ὄφιες ὑπόπτεροι͵ 
σμικροὶ τὰ μεγάθεα͵ ποικίλοι τὰ εἴδεα͵ φυλάσσουσι πλήθεϊ πολλοὶ περὶ δένδρον ἕκαστον͵ 
οὗτοι οἵ περ ἐπ΄ Αἴγυπτον ἐπιστρατεύονται». 
1532 Αν και στην έρευνα, εξαιτίας της φθοράς της πήλινης πλάκας, υπάρχει και η πρόταση 
ότι πιθανόν να πρόκειται για  πτηνά βλ. Κ. RADNER: “The Winged Snakes of Arabia and 
the Fossil Site of Makhtesh Ramon in the Negev…ό. π. σελ. 353-355.   
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Δεν λείπουν προσπάθειες στην έρευνα με σκοπό να βρεθούν κάποια  

στοιχεία από τον χώρο των φυσικών επιστημών που θα μπορούσαν να 

στηρίξουν κάποιο κοινό υπόβαθρο των  παραπάνω παραδόσεων.  Τα βιβλικά 

κείμενα, όπως ο προφήτης Ησαΐας και η διήγηση του βιβλίου των Αριθμών (Αρ. 

21) αναφέρονται προφανώς στους ίδιους όφεις. Πιθανότατα κοινή παράδοση με 

τα παραπάνω φαίνεται ότι έχουν  και τα δυο εξωβιβλικά κείμενα, το οδοιπορικό 

της ασσυριακής εκστρατείας και ο Ηρόδοτος, τα οποία κάνουν λόγο για 

φτερωτούς όφεις με κοινό στοιχείο τον γεωγραφικό χώρο, την έρημο ανάμεσα 

στην Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η υπόθεση του 

Κ. RADNER για μια περιοχή ανάμεσα στην ερήμο της Νέγκεβ και το Σινά, την 

Μοχτές Ραμόν, η οποία εμφανίζει τεράστιο πλούτο απολιθωμάτων. Τέτοια 

απολιθώματα ήταν γνωστά από την Αρχαιότητα, μάλιστα στο ιερό της Χαθώρ 

στην Τίμνα, απολιθώματα φαίνεται ότι λειτουργούσαν και σαν αφιερώματα 

στην θεά1533. Πολλά απολιθώματα είναι πράγματι ορατά στο έδαφος της ερήμου 

ή σε βράχους της Μοχτές Ραμόν ακόμη και σήμερα. Την προσοχή της έρευνας 

τράβηξε το είδος  Ramonellus longispinus, μια σαλαμάνδρα με αρκετά μακρύ σώμα, 

σχεδόν σαν φίδι που ίσως θα μπορούσε να σχετίζεται με την παράδοση ότι στην 

έρημο εμφανίζονται φτερωτοί όφεις, αφού τα οστά των ποδιών θα μπορούσαν 

να κατανοηθούν και σαν φτερά (εικ. 436 & 437)1534. Αλλά και ο Ηρόδοτος 

μαρτυρεί ότι στην Αίγυπτο είδε μόνο σκελετούς από αυτά τα πλάσματα.  

Η μαρτυρία του Ηροδότου για την πόλη Βουτούν δεν φαίνεται καθόλου 

τυχαία. Η πόλη αυτή ήταν το λατρευτικό κέντρο της θεάς Ούτο (Wadjet) που 

ίσχυε ως η βασιλική θεά της Κάτω Αιγύπτου και είχε τη μορφή μιας κόμπρας1535. 

Συνήθως απεικονιζόταν πάνω στο φυτό που συμβόλιζε την βόρεια Αίγυπτο, τον 

πάπυρο και ίσχυε ως η θεά σύμβολο της Κάτω Αιγύπτου, όπως η θεά Ναχβέτ, 

1533 Κ. RADNER: “The Winged Snakes of Arabia and the Fossil Site of Makhtesh Ramon in the 
Negev…ό. π. σελ. 360. 
1534 Κ. RADNER: “The Winged Snakes of Arabia and the Fossil Site of Makhtesh Ramon in the 
Negev…ό. π. σελ. 361 και 365 εικ. 4a & 4b. 
1535 Βλ. το λήμμα «Uto» στο στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, 
Berlin 1952, σελ. 853-854  και το λήμμα «Wadjet» στο G. HART: The Routledge Dictionary of 
Egyptian Gods and Goddesses, New York 2005,  σελ. 161. Καθώς και το λήμμα «Uräus» στο H. 
BONNET: Reallexikon…ό. π. σελ. 844-847. 
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ένας γύπας που θεωρούνταν ως το σύμβολο της Άνω Αιγύπτου (εικ. 438)1536. Τα 

ομοιώματα και των δυο θεοτήτων είχαν θέση στο στέμμα του φαραώ, επειδή 

εκείνες ενσάρκωναν από τα αρχαία χρόνια την εξουσία του φαραώ στις περιοχές 

της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου (εικ. 439)1537. Σε πολλές παραστάσεις οι θεές 

εμφανίζονται μαζί, όπως για παράδειγμα στο λεγόμενο μάτι του Ώρου  και σε 

κάποιες από αυτές τις απεικονίσεις συνδυάζονται τα φτερά του γύπα με την 

κόμπρα, ώστε να σχηματίζονται ένα ή δυο φτερωτά φίδια1538.  

 

ΙΙ.3.2.6.β. Ο αιγυπτιακός ουραιός 

 Από τις αναφορές στον όρο σεραφείμ στο βιβλίο του προφήτη Ησαΐα 

προκύπτει ότι ο όρος προσδιορίζει την αιγυπτιακή κόμπρα και μάλιστα δεν 

φαίνεται καθόλου απίθανο η κόμπρα αυτή να έχει φτερά. Εξίσου σημαντική 

είναι και η πληροφορία για την κατασκευή ενός τέτοιου χάλκινου ομοιώματος 

και η στερέωσή του σε έναν δοκό ή ένα ραβδί, πράγμα σύνηθες για μικρά 

ειδώλια, όπως εκτέθηκε παραπάνω για τα αγαλματίδια των ταύρων. Με βάση τα 

στοιχεία αυτά που συνθέτουν την ιδέα της στερέωσης ενός χάλκινου ομοιώματος 

μιας αιγυπτιακής κόμπρας, πιθανότατα φτερωτής σε ένα ραβδί,  θα πρέπει να 

συζητηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρόταση στην έρευνα που κατανοεί τον 

νεχουσθάν ως αιγυπτιακό ουραιό1539.  

Με τον όρο «ουραιός» (λατ. «uraeus») γίνεται κατανοητή η παράσταση της 

κόμπρας σε όρθια θέση, έτοιμη προς επίθεση, επειδή έχει τον ρόλο ενός 

προστάτη θεού και με την φωτιά της (δηλητήριο) εξοντώνει τους εχθρούς των 

θεών και του φαραώ1540. Από τα αρχαία χρόνια ο ουραιός είναι συνδεδεμένος με 

τον ηλιακό θεό Ρα, τον Ώρο και τον Σεθ και  ήδη από το Αρχαίο Βασίλειο δυο 

1536 Βλ. το λήμμα «Nachbet» στο στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptischen 
Religionsgeschichte, Berlin 1952, σελ. 507-508 εικ. 126. 
1537 Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα απόδοσης των δυο θεοτήτων στο μαντήλι του 
φαραώ (nemes) είναι το ανάγλυφο χρυσό ομοίωμα της μούμιας από την σαρκοφάγο του 
Τουτανχαμών. Βλ. K. WEEKS: Das Tal der Könige – Die Gräber und die Begräbnistempel in West-
Theben, Vercelli  22008, εικ. σελ 159.  
1538 Βλ. το λήμμα «Nachbet» στο H. BONNET: Reallexikon …ό. π. σελ. 507. 
1539 Βλ. M. GÖRG: Die Beziehungen zwischen dem Alten Israel und Ägypten, Darmstadt 1997, σελ. 
97-98 και  O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 424-426. 
1540 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 83-84. Παραδείγματα κειμένων 
σημ. 142. 
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ουραιοί πλαισιώνουν τον φτερωτό ηλιακό δίσκο1541. Μάλιστα ο φτερωτός ουραιός 

εμφανίζεται να προστατεύει με τα φτερά του τον φαραώ, το όνομά του, καθώς 

και άλλα ιερά πρόσωπα ή αντικείμενα. Παραστάσεις τέτοιου είδους όφεων, 

άπτερων, με δυο ή ακόμα και τέσσερα φτερά (δεν υπάρχει ούτε ένα δείγμα με έξι 

ή περισσότερα φτερά) έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στο Ισραήλ - Παλαιστίνη σε 

αρκετά ικανοποιητικό αριθμό δειγμάτων, κυρίως σε σφραγιδόλιθους.  Με τα 

δεδομένα των ανασκαφών φαίνεται ότι ο ουραιός ήταν ένα πολύ αγαπητό 

εικονογραφικό θέμα σε ισραηλιτικές και ιουδαϊκές σφραγίδες του 9ου και του 8ου  

αιώνα π.Χ., καθώς φτερωτοί ουραιοί διακοσμούν τις σφραγίδες με τα ονόματα 

αξιωματούχων και υπαλλήλων από τα δυο βασίλεια, κυρίως στην 

Ιερουσαλήμ1542. Δυο σφραγίδες του 8ου αιώνα π.Χ. εμφανίζουν κάτω από τους 

φτερωτούς όφεις το άκρο ενός παπύρου ή ενός φοινικόδεντρου (εικ. 440. 441)1543. 

Μάλιστα, ο ένας από αυτούς εμφανίζει έναν ουραιό με τέσσερα φτερά και 

αιγυπτιακό στέμμα, ακριβώς κάτω από ένα γείσο με άπτερους ουραιούς. Την 

παράσταση συνοδεύει το όνομα spht και δεν είναι καθόλου απίθανο ότι 

πρόκειται για κάποιον Σαφατγιάχου. Ο O. KEEL1544 εκφράζει την υποψία ότι 

πιθανότατα να πρόκειται για μικρογραφίες του στερεωμένου σε ένα ραβδί ή 

πάσσαλο χάλκινου όφεως.  

Για το ζήτημα πολύ περισσότερο διαφωτιστικές είναι οι παραστάσεις σε 

δυο μεταλλικά  σκεύη (λεκάνες) που βρέθηκαν στην Κρήτη, στο Ιδαίον άνδρο και 

στην Νιμρούδ (8ος αιώνας π.Χ.) (εικ. 442αβ. 443.), όπως παρατηρεί ο Ο. ΚΕΕL1545.  

Αποδίδουν μια εντυπωσιακή παράσταση που εμφανίζεται ίσως για λόγους 

συμμετρίας τέσσερις φορές και πλαισιώνεται  από μια σειρά από κύκλους και 

διακοσμητικά μοτίβα. Στην παράσταση αυτή κυριαρχούν τρία στελέχη του 

φυτού πάπυρος, πάνω στους οποίους βρίσκονται δυο αντιθετικά εμφανιζόμενοι 

1541 Βλ. το λήμμα «Uräus» στο H. BONNET: Reallexikon…ό. π. σελ. 844-847. 
1542 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 386-387 εικ. 272-277, καθώς και 424-425. 
1543 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 425-426 εικ. 298 & 299. 
1544 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 424-426. 
1545 Η πρώτη πολύ πιθανόν να ανήκε στον φόρο των φοινικικών πόλεων προς τους 
Ασσυρίους, ενώ η δεύτερη θα πρέπει να κατανοηθεί σαν αφιέρωμα. Μπορούν να 
χρονολογηθούν στο τέλος του 8ου ή την αρχή του 7ου π.Χ. αιώνα. Βλ. O. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 425-427 εικ. 300. & 301. Πρβλ. G. MARKOE: Die Phönizier, 
Stuttgart 2003, σελ. 151-153, εικ. σελ. 151. 

354 
 

                                                             



φτερωτοί ουραιοί. Ενώ στην κεντρική ράβδο κυριαρχεί η μορφή του φτερωτού 

σκαραβαίου που πιθανότατα συμβολίζει τον θεό ήλιο. Τα συμπλέγματα 

πλαισιώνουν τέσσερις σφίγγες. Την συσχέτιση της παραπάνω παράστασης  με 

τα βασίλεια του Ισραήλ και του Ιούδα έρχεται να ενισχύσει μια επιγραφή της 

λεκάνης που βρέθηκε στη Νιμρούδ. Με φοινικικά γράμματα που μπορούν να 

χρονολογηθούν στα τέλη του 9ου ή την αρχή του 8ου αιώνα π.Χ. εμφανίζεται ένα 

εβραϊκό όνομα σε δοτική1546. Δεν αποκλείεται  το μεταλλικό αυτό αντικείμενο να 

συμπεριλήφθηκε στον φόρο υποτέλειας που ο ασσύριος μονάρχης δεχόταν, είτε 

από τους Φοίνικες, είτε από τα κράτη του Ισραήλ και του Ιούδα.  

Πέρα από τις απεικονίσεις έχουν βρεθεί και τρισδιάστατοι αιγυπτιακοί 

ουραιοί, συνήθως από χαλκό μικρού, αλλά και μεγάλου μεγέθους, οι οποίοι 

στερεώνονταν σε ράβδους, όπως τα λάβαρα των θεών και μεταφέρονταν σε 

λιτανείες ή χρησίμευαν σαν φυλακτά (εικ. 444. 445.)1547. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι ουραιοί κατά ζεύγη που πλαισιώνουν αγάλματα θεοτήτων ή 

του φαραώ, όπως την σφίγγα του Αιθίοπα φαραώ της 25ης δυναστείας, Ταχάρκα 

που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Ουραιούς σε ραβδιά κρατούν 

και οι θεές που πλαισιώνουν την  θεά Ίσιδα, η οποία θηλάζει τον Ώρο στον 

βάλτο με τους παπύρους (εικ. 446)1548.  Πρόκειται για ευρήματα της 1ης π.Χ. 

χιλιετίας. Η ομοιότητα του χάλκινου όφεως με τέτοιους ουραιούς, καθώς και η 

ευρεία χρήση του συμβόλου αυτού στην εικονογραφία του βασιλείου του Ιούδα 

κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα, οδηγεί στην υποψία ότι πολύ πιθανόν επρόκειτο για έναν 

χάλκινο, ίσως φτερωτό, αιγυπτιακό ουραιό, τοποθετημένο πάνω σε ένα ραβδί. 

Ίσως σε αυτό θα μπορούσαν να συμβάλλλουν οι πληροφορίες της Π. Δ. για τη 

θαυμαστή μετατροπή του ραβδιού του Μωυσή σε όφι (Εξ. 4,2-4) και την 

αναμέτρησή του με τα ραβδιά-όφεις των ιερέων του φαραώ (Εξ. 7,8-13).   

 

 

 

1546 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 425. 
1547 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 426-428 εικ. 302, 303 & 304. 
1548 βλ. E. WALLIS BUDGE:The Gods of the Egyptian or Studies in egyptian Mythology vol. II., 
Chicago 1904, σελ. 208, εγχρ.εικ. 35. 
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ΙΙ.3.2.7. Ο Εζεκίας, ο Ησαΐας και ο Νεχουσθάν 

Ότι πρόκειται για την εικόνα ενός ουραιού συνηγορεί και ο αιτιολογικός 

θρύλος του χάλκινου όφεως στο Λευ. 21,4-91549.  Οι όφεις που έστειλε ο Γιαχβέ για 

να τιμωρήσει τους Ισραηλίτες ονομάζονται σεραφείμ, αλλά και ο όφις, τον οποίο 

πρέπει να κατασκευάσει ο Μωυσής κατ’ εντολή του Γιαχβέ ονομάζεται και αυτός 

σαραφ1550. Η σημασία του ουραιού ήταν τεράστια στην εικονογραφία της αρχαίας 

Αιγύπτου, ώστε ο φαραώ Εχνατών φαίνεται ότι άφησε έναν ουραιό στο κάτω 

μέρος του άπτερου ηλιακού δίσκου του μοναδικού θεού Ατών, προφανώς 

εξαιτίας της τεράστιας σχέσης του συμβόλου αυτού με την βασιλεία1551. Είναι 

σαφές ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να συσχετίσουν τον 

Νεχουσθάν του Μωυσή με τον ουραιό του Εχνατών, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι 

και στις δυο περιπτώσεις πρόκειται για έναν όφι.  

Συμπερασματικά, δεν φαίνεται απίθανη η εξήγηση του νεχουσθάν ως 

ενός σαράφ, μιας κόμπρας με ή χωρίς φτερά, όπως ο αιγυπτιακός ουραιός. Η 

πολιτικές συνθήκες του 8ου π.Χ. αιώνα θέλουν το βασίλειο του Ιούδα ένα πεδίο 

αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους Ασσυρίους και τους Αιγυπτίους. Ο προφήτης 

Ησαΐας είναι εκείνος που αναλαμβάνει δράση εναντίον μιας καιροσκοπικής 

πολιτικής και αντιπαρατάσσεται με τον βασιλιά, αλλά κυρίως με την πίστη στην 

πολεμική ισχύ των Αιγυπτίων. Δεν αποκλείεται ένα αιγυπτιακό πολιτικό-

θρησκευτικό σύμβολο, όπως ο ουραιός να έπαιξε κάποιο συμβολικό ρόλο, 

τουλάχιστον για την φιλοαιγυπτιακή παράταξη της Ιερουσαλήμ. Ο όρος σαράφ / 

σεραφείμ στον προφήτη εμφανίζεται ακριβώς στα πλαίσια της αντιπαράθεσης 

του με τη φιλοαιγυπτιακή μερίδα του βασιλείου του Ιούδα.  

1549 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 426. 
1550 Ο O. KEEL το 1977 δεν θεωρούσε ότι θα μπορούσε ο Νεχουστάν να κατανοηθεί σαν 
ουραιός. Ως εμπόδια για μια τέτοια συσχέτιση βρίσκει την μοναδικότητα του Νεχουσθάν, 
την πιθανότητα να μην είχε φτερά, αλλά και ότι δεν αναφέρεται πουθενά αιωρούμενος, 
όπως τα Σεραφείμ του οράματος του προφήτη Ησαΐα. βλ.  στο έργο του: Jahwe-Visionen 
und Siegelkunst. Eine Deutung der Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 und 10 uns Sach 4 (SBS 
84/85), Stuttgart 1977, σελ. 81-83. 
1551 Βλ. το λήμμα «Wadjet» στο G. HART: The Routledge Dictionary of Egyptian Gods… ό. π. 
σελ. 161. 
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Στην προφητεία που μάλλον λανθασμένα τοποθετείται στο έτος του 

θανάτου του βασιλιά Άχαζ, ο προφήτης προειδοποιεί τους Φιλισταίους να μην 

χαίρονται για το θάνατο του Τιγλάθ Πιλέσερ Γ΄ (Ησ. 14,9), ο οποίος είχε 

καταλάβει την Γάζα, επειδή οι επιδρομές των διαδόχων του θα είναι ακόμη 

χειρότερες1552. Την εξέλιξη εκφράζει με μια παραβολή με την οποία αποκαλεί το 

νεκρό βασιλιά όφι, τους απογόνους του ασπίδες (צפע), ενώ  η δεύτερη γενιά 

απογόνων αναφέρεται ως φτερωτά σεραφείμ, ως δράκοι φτερωτοί. Το φτερωτό 

σαράφ αναφέρεται και ως κάτοικος της ερήμου Νέγκεβ, όταν πάλι θέλει ο 

προφήτης να ειρωνευτεί τη φιλοαιγυπτιακή προσέγγιση των συμπατριωτών του 

(Ησ. 30,6)1552F

1553.  

Βέβαια ο προφήτης κατανοεί τη συμμαχία με την Αίγυπτο ως αποστασία 

και ως έλλειψη εμπιστοσύνης στον Άγιο του Ισραήλ1554. Ο Γιαχβέ καθώς φαίνεται 

επιτάσσει μια ουδετερότητα ανάμεσα στις συγκρούσεις που επιβάλλει η 

επέκταση του νεοασσυριακού κράτους στα δυτικά1555. Και η αντίθεση του Γιαχβέ 

με την στρατιωτική δύναμη των Αιγυπτίων προβάλλεται με την σύγκριση 

ανάμεσα στους ανθρώπους και τον θεό. Ίσως στα πλαίσια αυτά ένα πολιτικό-

θρησκευτικό σύμβολο, όπως ο ουραιός, ως μια θεότητα-σύμβολο της Κάτω 

Αιγύπτου, να έπαιξε κάποιο ρόλο προς όφελος της φιλοαιγυπτιακής παράταξης 

της Ιερουσαλήμ.     

Το σημαντικότερο στοιχείο από τα παραπάνω είναι ότι πουθενά δεν 

προκύπτει ότι ο χάλκινος όφις λειτούργησε ως ένα λατρευτικό είδωλο του 

Γιαχβέ. Ανήκει σαφέστατα στο χώρο της αιγυπτιακής θρησκείας που προφανώς 

είχε μεγάλη επίδραση στα σύμβολα του Ιούδα κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., αλλά δεν 

φαίνεται ότι κατανοήθηκε ως ομοίωμα του Γιαχβέ. Στην Ιερουσαλήμ έφτασαν 

την εποχή αυτή παραδόσεις του βορείου κράτους και ανάμεσά τους το κήρυγμα 

του προφήτη Ωσηέ. Δεν αποκλείεται ιδέες εναντίον ζωόμορφων ή θηριόμορφων 

1552  Βλ. τον σχολιασμό της περικοπής στο Προφητολόγιον: Τα λειτουργικά αναγνώσματα 
από την Π.Δ., έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, Αθήναι 22009, σελ. 146-148. 
1553 Βλ. Ησα. 31,1: «Οὐαὶ οἱ καταβαίνοντες εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ βοήθειαν͵ οἱ ἐφ΄ ἵπποις 
πεποιθότες καὶ ἐφ΄ ἅρμασιν͵ ἔστιν γὰρ πολλά͵ καὶ ἐφ΄ ἵπποις͵ πλῆθος σφόδρα͵ καὶ οὐκ ἦσαν 
πεποιθότες ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ καὶ τὸν θεὸν οὐκ ἐξεζήτησαν». 
1554 Βλ. Ησα. 31, 1-3. 
1555 Βλ. Ησα. 18,3-4. Για τις ιστορικές συνθήκες βλ. H. DONNER: Geschichte des Volkes 
Israel… ό. π. σελ. 334. 
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ειδώλων να επηρέασαν την θρησκευτική σκέψη των κατοίκων της Ιερουσαλήμ 

και ίσως η καταστροφή των χάλκινου όφεως να ήταν και αποτέλεσμα αυτών των 

ιδεών. Σε κάθε περίπτωση το δευτερονομιστικό ιστορικό έργο μακαρίζει το 

βασιλιά Εζεκία για την εικονοκλαστική αυτή παρέμβαση. 
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ΙΙ.3.3. Η ΑΣΕΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ 

ΙΙ.3.3.1. Ο όρος אשרה ως όνομα θεότητας και ως λατρευτικό 

αντικείμενο 

 Στην Π. Δ. ο όρος  אשרה (ασερά ή Ασερά) εμφανίζεται 40 περίπου φορές 

και φαίνεται ότι χρησιμοποιείται με δυο διαφορετικές σημασίες. Συνήθως 

χρησιμοποιείται στον ενικό και τον πληθυντικό για να προσδιορίσει ένα ξύλινο, 

λατρευτικό αντικείμενο που συναντάται κυρίως στα ιερά της υπαίθρου 

(βαμώθ)1556,  αλλά και σε ναούς των πόλεων. Η δεύτερη σημασία του είναι το 

κύριο όνομα μιας θεότητας που είναι γνωστή από εξωβιβλικές πηγές της 

Αρχαίας Ανατολής ως η θεά Αθιράτ (atirat)1557.  Στη μυθολογία της αρχαίας 

Ουγκαρίτ η θεά αυτή εμφανίζεται ως σύζυγος της θεού Ελ και μητέρα των θεών, 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ονομάζεται και Εlat1558.  Στο έπος του Κερέτ γίνεται 

λόγος για τον γιο του βασιλιά, τον πρίγκιπα Γιασίβ που αναθράφηκε με το γάλα 

της θεάς Ασερά και της θεάς Ανάθ 1558F

1559. Η αναφορά αυτή παρουσιάζει την θεά ως 

τροφό των βασιλέων και μαρτυρεί ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

μητέρας θεάς, την γαλουχία1559F

1560. Στην Παλαιστίνη της 1ης π.Χ. χιλιετίας η θεά 

1556 Βλ. Ν. ΟΛΥΜΠΙΟΥ: Το Βαμά ως Χώρος Λατρείας στο Αρχαίο Ισραήλ, Αθήνα 1991, σελ. 
313-315.   
1557 N. WYATT: “ASHERAH”, στο DDD… ό. π. σελ. 99-105. 
1558 Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η Ασερά του Γιαχβέ – Μια άγνωστη όψη της ισραηλιτικής 
λαϊκής θρησκείας», Ανάτυπο από την ΕΕΠΘ - Διακονία. Αφιέρωμα στη Μνήμη Βασιλείου 
Στογιάννου, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 163. 
1559 Το κείμενο είναι το  KTU 1,15 II 26. Υποστηρίζεται βέβaια ότι με μια νεώτερη 
ανάγνωση πρέπει το όνομα να διαβαστεί ως Αστάρτη και όχι Ασερά. Βλ. I. CORNELIUS 
& H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit, Mainz 2004, σελ. 48. Όμως μια εναλλαγή των 
ονομάτων των δυο θεοτήτων εμφανίζεται και στις επιστολές της Αμάρνα, πράγμα που 
κάνει την διάκριση μεταξύ τους αδύνατη. Βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η Ασερά του 
Γιαχβέ… ό. π. σελ. 163-164. Δεν αποκλείεται ήδη στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού  η 
Αθιράτ του δυτικοσημιτικού χώρου να ταυτίστηκε με την μεσοποταμιακή Ιστάρ και την 
τοπική Αστάρτη. 
1560 Η γαλουχία της μητέρας των θεών σύμφωνα με τον μύθο του Ηρακλή προσφέρει την 
αθανασία των θεών ακόμα και στο παιδί μιας θνητής, όπως ο Ηρακλής. Αν  συγκριθεί η 
ιδιότητα της θεάς Ήρας με την Αθιράτ, για την οποία σώζονται ελάχιστες γραπτές 
πηγές, μπορεί έμμεσα να επιβεβαιωθεί ο χαρακτήρας μιας «Μητέρας θεάς». Για μια 
διαφορετική άποψη βλ. S. WIGGINS: “The Myth of Asherah: Lion Lady and Serpent 
Goddess”στο UF 23 (1991), σελ. 383-394.  
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φαίνεται συνδεδεμένη με τον Βάαλ1561, ενώ υποστηρίζεται ότι η θεά συνδέθηκε 

με τον Γιαχβέ όταν αυτός πήρε την θέση του θεού Ελ ως αρχηγός στο τοπικό 

πάνθεον1562. Μια διάκριση στην Π.Δ. ανάμεσα στις αναφορές στην θεά και σε 

εκείνες που εννοούν το ομώνυμο λατρευτικό αντικείμενο δεν μπορεί να βασιστεί 

απλά στην χρήση του άρθρου, αλλά μόνο στα συμφραζόμενα1563.  

 Ο όρος αυτός συζητήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των 

επιγραφικών μαρτυριών που έφερε στο φως η αρχαιολογική έρευνα και 

μνημονεύουν δίπλα στον Γιαχβέ και την Ασερά του. Πρόκειται για τις επιγραφές 

δυο πίθων που ήρθαν στο φως στο καραβάν-σεράι της Κουντιλλέτ Ατζρούτ στην 

έρημο της Νέγκεβ1564 και μια επιγραφή από μια σπηλιά ταφής από το Κιρμπέτ ελ 

Κομ, οκτώ χιλιόμετρα από τη Χεβρώνα1565. Το κεντρικό ζήτημα στις επιγραφές 

είναι η μνεία του ονόματος του Γιαχβέ και της Ασεράς του, σε προτάσεις, στις 

οποίες διασώζεται η διατύπωση μιας ευλογίας. Αναφέρεται ότι η ευλογία 

πηγάζει από τον Γιαχβέ και την Ασερά του και ότι ο Γιαχβέ έσωσε μέσω της 

Ασεράς του. Αν και το ρήμα εμφανίζεται στον ενικό, πράγμα που δείχνει την 

απόλυτη κυριότητα του Γιαχβέ στην ευλογία και την σωτηρία των πιστών του, 

γεννάται το ερώτημα της σχέσης του Γιαχβέ με αυτήν και του ρόλου της, είτε ως 

ισάξιας, παρέδρου θεάς ή απλά ως μιας μεσίτριας της ευλογίας του θεού1566. Στα 

πλαίσια αυτά γεννάται και το ερώτημα για τη μορφή των ειδώλων ή γενικότερα 

1561 Βλ. Κριτ. 3,7 & 6,25, 1 Βασ. 18,19, 2 Βασ. 17,16 & 23,4. Πρβλ.  Ο. KEEL. Die Geschichte 
Jerusalems… ό. π. σελ. 355.  
1562M. WEIPPERT: „Synkretismus und Monotheismus – Religionsinterne Konfliktbewältigung 
im Alten Israel“,  στο J. Assman & D. Harth: Kultur und Konflikt, Frankfurt am Main 1990, 
σελ. 157 & O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 263. 
1563 Για παράδειγμα ένα ξύλινο λατρευτικό αντικείμενο συνδέεται με ρήματα  που 
σχετίζονται με την φύτευση, την φροντίδα και την κοπή ή την καύση δέντρων ή γενικά 
ξύλου. Βλ.  N. WYATT: “ASHERAH”, στο DDD… ό. π. σελ. 101-102 & Μ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η Ασερά του Γιαχβέ… ό. π. σελ. 182. 
1564Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η Ασερά του Γιαχβέ… ό. π. σελ. 165-168.  J. RENZ & W. 
RÖLLIG: HAE Bd. I., Darmstadt 1995, σελ. 57-64 και A. SOUMEKA: „The significance of 
Kuntillet Ajrud“, στο Δελτίο Βιβλικών Μελετών 20 (2001), σελ. 80-98.  
1565 Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η Ασερά του Γιαχβέ… ό. π. σελ. 168-174,  J. RENZ & W. 
RÖLLIG: HAE Bd. I., Darmstadt 1995, σελ.  202-211 και O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… 
ό. π. σελ. 237-282.   A. LEMAIRE: “Who or What was Yahwe’s Ashera”, στο Biblical 
Archaeological Review Nov/Dez 1984, σελ. 42-51. 
1566  Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 355. 
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των λατρευτικών αντικειμένων της θεάς, αλλά και το ερώτημα της σχέσης του 

Γιαχβέ με την θεά, αλλά και τα λατρευτικά της αντικείμενα.  

 Το δευτερονομιστικό ιστορικό έργο πέρα από την αναφορά στους ταύρους  

της Βαιθήλ και της Δάν δεν διέσωσε κάποια πληροφορία για την κατασκευή ενός 

άλλου λατρευτικού ειδώλου του Γιαχβέ. Διέσωσε όμως  ενδιαφέρουσες αναφορές 

για την κατασκευή λατρευτικών αντικειμένων ή λατρευτικών ειδώλων που 

σχετίζονται ή εικονίζουν την θηλυκή αυτή θεότητα. Το ζήτημα αυτό εξετάζεται 

ως  σημαντική παράμετρος για το ερώτημα της ύπαρξης ενός λατρευτικού 

ειδώλου του Γιαχβέ στον Ναό της Ιερουσαλήμ1567. Αυτό οφείλεται στην 

πεποίθηση αρκετών ερευνητών ότι ένα ανθρωπόμορφο είδωλο της θηλυκής 

θεότητας στο ναό της Ιερουσαλήμ προϋποθέτει με τη σειρά του ένα επίσης 

ανθρωπόμορφο άγαλμα του Γιαχβέ. 

 

ΙΙ.3.3.2. Η κατασκευή μιας ασερά στα βασίλεια του Ισραήλ και του 

Ιούδα 

Αρκετές είναι οι αναφορές του δευτερονομιστικού ιστορικού έργου για τα 

βασίλεια του αρχαίου Ισραήλ και Ιούδα κάνουν λόγο για την κατασκευή 

1567Αυτός ο συλλογισμός βασίζεται περισσότερο στο γεγονός ότι η Ασερά ερμηνεύεται ως 
dea paredra του Γιαχβέ. Η ιδέα αυτή εμφανίζεται ήδη στον S. MOWINKEL (“Wann wurde 
der Jerusalemer Kult…ό. π. σελ. 261) και τον H. GRESSMANN ( Die Lade … ό. π. σελ. 27). Η 
νεότερη έρευνα βασίζεται στο έργο των M. DIETRICH & O. LORENZ: Jahwe und seine 
Aschera. Anthropomorphes Kultbild in Mesopotamien, Ugarit und Israel, Das biblische Bilderverbot, 
(UBL 9), Münster 1992, καθώς και στην συγκριτική έρευνα του P.XELLA: „Le dieu et  "sa" 
deesse: l'utilisation des suffixes pronominaux avec des théonymes d'Ebla à Ugarit et à 
Kuntillet `Ajrud“ στο UF 27 (1995), σελ. 599-610.  Ο  P.XELLA βασίζεται σε επιγραφικό 
υλικό από την αρχαία Συρία και συγκρίνει ζεύγη θεοτήτων με την επιγραφή της 
Κουντιλλέτ Ατζρούτ.  Σύμφωνα με την έρευνά του η επιγραφή, στην οποία αναφέρεται 
«ο Γιαχβέ της Σαμάρειας και η Ασερά του» δεν αναφέρεται μόνο σε ένα ζεύγος θεοτήτων, 
αλλά και στα λατρευτικά αγάλματά τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιγραφή δεν 
μαρτυρεί μόνο την ύπαρξη μιας θηλυκής θεάς δίπλα στον Γιαχβέ, αλλά και την ύπαρξη 
στη Σαμάρεια δυο ανθρωπόμορφων λατρευτικών αγαλμάτων, του ένθρονου Γιαχβέ και 
της παρέδρου Ασεράς του. Βλ. C. UELINGER: „... und wo sind die Götter von Samarien?" : 
die Wegführung syrisch-palästinensischer Kultstatuen auf einem Relief Sargons II. in 
Horsabad/Dur Sarrukin“, στο M. Dietrich & I. Kottsieper "Und Mose schrieb dieses Lied auf". 
Studien zum Alten Testament und zum Alten Orient, Festschrift für Oswald Loretz, Münster 1988, 
σελ. 741, επίσης βλ. H. NIEHR: „Götterbilder und Bilderverbot“, στο M.Oeming & K. 
Schmid: Der eine Gott und die Götter, Polytheismus und Monotheismus im antiken Israel, .(ATANT 
82) Zürich 2003, σελ. 230-231, και Α.BERLEJUNG: „Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur 
Auseinandersetzung um die Bilder im Alten Testament“, στο B. Janowski & M. Köckert: 
Religionsgeschichte Israels – Formale und materiale Aspekte, , Gütersloh 1999, σελ. 224. 
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λατρευτικών αντικειμένων που είτε χαρακτηρίζονται ως אשרה, είτε είναι 

αντικείμενα για την אשרה. Ως πρωτεργάτες εμφανίζονται οι βασιλείς ή εξέχοντα 

μέλη των βασιλικών οικογενειών των δυο κρατών. Η αρχαιότερη μαρτυρία 

έρχεται από το νότιο κράτος την περίοδο της βασιλείας του δισεγγόνου του 

Σολομώντα, Ασά. Οι δευτερονομιστές ιστορικοί βλέπουν τον Ασά πολύ θετικά, 

αφού, όπως σημειώνουν μέσα στην εκκαθάριση της ειδωλολατρίας, έφτασε να 

τιμωρήσει ακόμα και την βασιλομήτορα, μητέρα του πατέρα του, Μααχά (κατά 

τους Ο΄ Άνα)1568. Την αιτία διακρίνουν οι συντάκτες στο γεγονός, ότι η Μααχά 

κατασκεύασε, δηλαδή χρηματοδότησε και αφιέρωσε ένα מפלסת για την Ασσερά 

 Ο όρος αυτός μεταφράζεται ως «βέβηλο αντικείμενο» και προφανώς .(לאשרה)

χαρακτηρίζει ένα αφιέρωμα για την θεά και όχι ένα ανθρωπόμορφο είδωλο της 

θεάς1569. Ως αφιέρωμα με βάση την εικονογραφία της εποχής θα πρέπει 

σύμφωνα με τον O. KEEL να θεωρηθεί πιθανό, είτε ένα ιερό δέντρο, είτε μια 

λατρευτική στήλη, λίθινη ή ξύλινη, είτε μια παράσταση με την μορφή ενός 

θηλυκού ζώου (συνήθως αγελάδας, ελαφιού ή αιγάγρου) που θηλάζει το μικρό 

του 1569F

1570.  Η πληροφορία αυτή τεκμηριώνει την λατρεία της θεάς στην Ιερουσαλήμ, 

τουλάχιστον την περίοδο της βασιλείας του Ασά (911-871 π. Χ.)1570F

1571.  Ενδιαφέρουσα 

είναι και η πληροφορία στο τυπικό δευτερονομιστικό μοτίβο καταστροφής 

λατρευτικών ειδώλων ή ιερών αντικειμένων ξένων θεών που θέλει τον βασιλιά 

να  καταστρέφει το αντικείμενο διατάσσοντας την καύση του στον χείμαρρο των 

1568 1 Βασ. 15,13. 
1569 Η μετάφραση των Ο΄ διαβάζει «σύνοδον» και δεν αποδίδει το νόημα του κειμένου. 
Όπως σημειώνει ο Ο. KEEL (Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 352-353) ήδη από την 
μετάφραση της Βουλγάτα «simulacrum turpissimum» (αισχρή εικόνα, είδωλο) γίνεται μια 
προσπάθεια να κατανοηθεί το είδος του ειδώλου. Την αποτροπαϊκή απεικόνιση του 
αιγυπτιακού θεού Μπες (Βήσα) προτείνει η S. SCHROER (In Israel gab es Bilder… ό. π. 
σελ. 38) επηρεασμένη από το σχέδιο του πίθου της Κουντιλέτ Ασρούτ. Πολυάριθμες 
τέτοιες απεικονίσεις του θεού Μπες έχουν έρθει στο φως στο Ισραήλ/Παλαιστίνη, ακόμα 
και στην Ιερουσαλήμ. Είναι όμως αδύνατο η μορφή του Μπες να αποδίδει την Ασερά. 
Ίσως παρίσταται σε μια συνάφεια προστασίας των εγκύων γυναικών και των νεογνών 
στο λίκνο, αλλά δεν υπάρχει στενή  σχέση με την Ασερά.    
1570 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 352. Για τη σημασία της παράστασης 
αυτής βλ. του ιδίου: Das Böcklein in der Milch seiner Mutter und Verwandtes – im Lichte eines 
Altorientalischen Bildmotivs, (OBO 33)  , Fribourg-Göttingen 1980 & U. WINTER: Frau und 
Göttin – Exegetischen und Ikonographischen Studien zum weiblichen Gottesbild im Alten Israel und 
seiner Umwelt, (OBO), Fribourg-Göttingen 1983,  εικ. 413-420.  
1571 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 331. 352. 
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κέδρων, όπως κατά την μεταρύθμιση του Ιωσίασ. Δεν είναι σαφές, αν ο όρος 

 προσδιορίζει πράγματι ένα ξύλινο αντικείμενο ή το μοτίβο της κάυσης מפלסת

χρησιμοποιείται τυπικά.  

Στην Π.Δ. γίνεται λόγος για την ασερά που κατασκεύασε ο Αχαάβ (περ. 

871-852 π.Χ.) στην Σαμάρεια (1 Βασ 16,33). Εδώ πρόκειται προφανώς για μια 

λατρευτική ξύλινη στήλη, η οποία σύμφωνα με το 2 Βασ. 13,6 υπήρχε και κατά 

την βασιλεία του Ιωάχας (περ. 814-798 π.Χ.). Ίσως μια αρχαιότερή  ασερά ρίχτηκε 

στην φωτιά κατά το έτος 840 π.Χ., όταν ο Γιεχού παίρνοντας από τους Ομρίδες 

την εξουσία βεβήλωσε τον ναό του Βάαλ στην Σαμάρεια1572. Στην έρευνα δεν 

θεωρείται απίθανο η ασέρα αυτή να συναριθμείται στους θεούς που οδήγησε ο 

Σαργών Β΄, σύμφωνα με την επιγραφή του εξάεδρου πρίσματος του, στην 

εξορία1573. Ο κατάλογος των βέβηλων  νεωτερισμών του βασιλιά Μανασσή 

περιέχει την κατασκευή μιας אשרה (ασερά) ή περισσοτέρων ασερίμ1573F

1574,  πράγμα 

στο οποίο είχε προηγηθεί ο Αχαάβ (873-853), ο βασιλιάς του Ισραήλ  (Α΄Βασ 

16,33). Οι συντάκτες  συγκρίνουν τους δυο βασιλείς και τους θεωρούν 

υπεύθυνους για την καταστροφή των δυο κρατών 1574F

1575.   

 Ως ένα ξύλινο λατρευτικό αντικείμενο εμφανίζεται η ασερά και στο 

Δευτερονόμιο. Στο πολεμικό κείμενο Δευτ. 16, 20-21 γίνεται σαφές ότι ένα δέντρο 

προφανώς μέσω μιας τελετουργικής πράξης μπορεί να μεταβληθεί σε μια ασερά, 

όπως ακριβώς σύμφωνα με το Γεν 28,18 ένας αργός λίθος μετατρέπεται σε μια 

λατρευτική ματσεβά. Στα βιβλία των προφητών εμφανίζεται συνήθως στον 

πληθυντικό ακριβώς με το ίδιο νόημα1576. Η έρευνα κάνει λόγο για 

δευτερονομιστικές προσθήκες στα πλαίσια της πολεμικής των ιερών της 

υπαίθρου, αφού τα ξύλινα αντικείμενα ασερίμ συνήθως πλάι στα θυσιαστήρια 

αναγνωρίζονται ως τυπικά αντικείμενα της λατρείας στους χώρους αυτούς1577.  

1572 2 Βασ. 10,26. 
1573 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 263 σημ. 224. 
1574 Οι Ο΄, αν και μεταφράζουν, όπως και στο στ. 7  τον όρο ως «άλσος», μαζί με άλλες 
αρχαίες μεταφράσεις μεταφράζουν στον πληθυντικό, πράγμα που ενισχύει την υποψία 
ότι πρόκειται για τα ασέρίμ τα ξύλινα, λατρευτικά αντικείμενα. 
1575 Η σύγκριση γίνεται από το λόγο του Γιαχβέ μέσω ενός προφήτη στο 2 Βασ.  21,10-15. 
1576 C. FREVEL: „YHWH und die Göttin bei den Propheten…ό. π. σελ. 49.-75, ιδ. 73. 
1577 C. FREVEL: „YHWH und die Göttin bei den Propheten…ό. π. σελ. 49.-75, ιδ. 73. 
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Στην έρευνα έχει επίσης τονιστεί και η ομοιότητα του όρου με το ακκαδικό 

aširtu που έχει την σημασία ιερός χώρος, ναός, ιερό, λατρευτικό βάθρο1578.  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι  η σημασία «βάθρο για λατρευτικούς σκοπούς», πάνω 

στο οποίο τοποθετούνταν τα λατρευτικά αγάλματα ή τα λατρευτικά σύμβολα 

των θεών1579. Στην περίπτωση αυτή σχετίζεται και με το χετιτικό istananas. Στην 

έρευνα δεν είναι σαφής η σχέση ανάμεσα στην ασερά και το aširtu. Βέβαια η 

περίπτωση το όνομα μιας θεότητας να σχετίζεται με όρους που προσδιορίζουν 

ιερά αντικείμενα ή γενικότερα τον ιερό χώρο δεν είναι μοναδική. Το ίδιο φαίνεται 

ότι συμβαίνει με το όνομα της θεάς Qudšu ή Qedešet που προέρχεται από τον 

όρο QDŠ (το άγιο, το ιερό, ο ναός) και τον  αραμαϊκό θεό Βαιθήλ που σημαίνει 

"οίκος θεού", "ναός"1580. 

 

ΙΙ.3.3.3. Ένα פסל της Ασσερά στον Ναό της Ιερουσαλήμ 

Στον κατάλογο των παραπτωμάτων του Μανασσή γίνεται λόγος και για 

ένα ακόμη αντικείμενο που φέρεται ότι κατασκεύασε ή απλά τοποθέτησε στο 

ναό ο βασιλιάς. Το αντικείμενο αυτό χαρακτηρίζεται ως פסל האשרה, ως ένα 

λατρευτικό είδωλο, ένα τρισδιάστατο άγαλμα της θεάς Ασσερά (2 Βασ 21,7) 1581. 

Από την μετάφραση των Ο΄ απουσιάζει η αναφορική πρόταση που διευκρινίζει 

ότι η κατασκευή του ειδώλου ήταν πρωτοβουλία του Μανασσή, ενώ αναφέρεται 

μόνο η τοποθέτησή του στον Ναό. Ίσως η ελληνική μετάφραση διασώζει ένα 

κείμενο που δεν κατηγορεί τον Μανασσή για την κατασκευή του ειδώλου της 

Ασσερά, επειδή προφανώς ένα τέτοιο θα υπήρχε στην  Ιερουσαλήμ ήδη πριν τη 

βασιλεία του. Στην πληροφορία της κατασκευής του ειδώλου (פסל)  οι συντάκτες 

του δευτ. ιστορ. έργου χρησιμοποιούν το ρήμα עשה, όπως ακριβώς και η 

απαγόρευση του Δεκαλόγου.  

1578 Ο όρος εμφανίζεται στα αραμαϊκά και τα φοινικικά βλ. A. LEMAIRE: “Who or What 
was Yahwe’s Ashera”, στο Biblical Archaeological Review Nov/Dez 1984, σελ. 50.  
1579 Βλ. το λήμμα «aširtu Α», στο CAD Vol. I. Part II,  Chicago 1968, σελ. 436-439. 
1580 βλ. A. LEMAIRE: “Who or What was Yahwe’s Ashera… ό. π. σελ. 51. 
1581  Με σιγουριά ο όρος χαρακτηρίζει μια θεά στα κείμενα 1 Βασ. 11,5. 33 & 15,13.  Για το 
ζήτημα της κατασκευή τους ειδώλου από τον Μανασσή σημαντικά είναι τα κείμενα  2 
Βασ. 21,7,  2 Βασ. 23,7.13.  Ιερ. 7,18 & Ιερ. 44,17-25.  βλ. C. FREVEL: „YHWH und die Göttin 
bei den Propheten…ό. π. σελ. 73 σημ. 75 
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Το ανθρωπόμορφο άγαλμα, για το οποίο φαίνεται ότι υφαίνονταν και 

πέπλα1582, τοποθετήθηκε στο εσωτερικό του ναού χωρίς να διευκρινίζεται με 

ακρίβεια η θέση του. Σύμφωνα με τον O. KEEL το ανθρωπόμορφο άγαλμα ίσως 

τοποθετήθηκε δίπλα σε ήδη υπάρχουσες συμβολικές παραστάσεις της θεάς από 

προγενέστερες εποχές στον ναό, είτε πλάι σε μια ξύλινη στήλη, είτε πλάι σε ένα 

δέντρο, είτε πλάι στην απεικόνιση ενός ζώου που θηλάζει το μικρό του1583. 

Βέβαια η Π.Δ. δεν δίνει κανένα στοιχείο για τις παραπάνω υποθέσεις. Η 

πληροφορία αυτή σε συνδυασμό με την κατανόηση της Ασσερά ως dea paredra 

τροφοδοτεί την θεωρία που προϋποθέτει ένα επίσης ανθρωπόμορφο άγαλμα για 

τον Γιαχβέ1584. Στο κείμενο δεν αναφέρεται ρητά ότι το είδωλο της θεάς 

τοποθετήθηκε στο άδυτο.  

 Σύμφωνα με  το 2 Βασ. 23,6 ο βασιλιάς Ιωσίας στα πλαίσια της 

θρησκευτικής μεταρρύθμισής του απομάκρυνε από τον Ναό του Γιαχβέ την 

Ασερά (האשרה). Διέταξε να μεταφερθεί στην κοιλάδα των κέδρων, να καεί και η 

στάχτη της να σκορπιστεί πάνω σε τάφους. Η είδηση αυτή περιέχει κατά πάσα 

πιθανότητα έναν ιστορικό πυρήνα που δηλώνει την απομάκρυνση της από τον 

Ναό του Γιαχβέ, ακριβώς κατά την ύστερη προαιχμαλωσιακή εποχή1585. Η αξία 

της  πληροφορία αυτής είναι μεγάλη, αν συγκριθεί  με  το αρχικό Δευτερονόμιο  

(Urdeuteronomium), ένα corpus διατάξεων που προέρχεται από την ίδια εποχή 

και συγκροτήθηκε υπό το πρίσμα του συγκεντρωτισμού της λατρείας του Γιαχβέ 

αποκλειστικά και μόνο στην Ιερουσαλήμ 1585F

1586. Στην συλλογή αυτή διασώζεται μια 

διάταξη που απαγορεύει την «φύτευση» κάποιας ασερά,  οποιουδήποτε είδους 

δέντρου  δίπλα στο θυσιαστήριο του Γιαχβέ1586F

1587. Βέβαια, στο σημείο αυτό, αν το 

1582 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 481-482.  Η ελληνική μετάφραση 
αναφέρεται στην ύφανση "χεττιίν" για το "ἄλσος", όπως συνηθίζουν να μεταφράζουν τον 
όρο ασερά. 
1583 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 479. 
1584 Ήδη στα 1930 ο  S. MOWINCKEL (“Wann wurde der Jahwäkultus in Jerusalem offiziell 
bildlos” στο Acta Orientalia, vol. (8 (1930), σελ. 260-261) ισχυρίζεται ότι ένα ανθρωπόμορφο 
είδωλο της σύνθρονης θεάς (dea paredra) προϋποθέτει (fast mit Sicherheit) ένα λατρευτικό 
είδωλο και για την αρσενική κύρια θεότητα του ιερού, τον Γιαχβέ. 
1585  C. FREVEL: „YHWH und die Göttin bei den Propheten... ό. π. σελ 74-75. 
1586 Για τη συγκρότηση του αρχικού Δευτερονομίου βλ. K. SCHMID:  Literaturgeschichte des 
Alten Testaments, (WBG) Darmstadt 2008, σελ.  104-108.  
1587 Δευτ. 16,21 
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ρήμα κατανοηθεί κυριολεκτικά γίνεται αντιληπτό ότι και ένα πραγματικό 

δέντρο μπορεί να συμβολίζει την θεά1588, εκτός αν ο όρος φύτευση έχει 

μεταφορική σημασία.  

Το κείμενο αναφέρεται προφανώς στο ξύλινο λατρευτικό είδωλο της θεάς 

που το δευτ. ιστορ. έργο «χρέωσε» στον Μανασσή. Αυτό το άγαλμα (פסל) ρίχτηκε 

στην φωτιά, όπως ακριβώς ο χρυσός μόσχος1589 αποτεφρώθηκε από τον Μωυσή 

και η στάχτη του, είτε ρίχτηκε σε έναν χείμαρρο στο όρος Σινά1590, είτε διαλύθηκε 

στο νερό που έδωσε ο Μωυσής στον λαό για να πιεί1591.  Σύμφωνα με την 

πληροφορία αυτή το είδωλο της θεάς θα πρέπει να ήταν κατασκευασμένο από 

ξύλο, αν όχι ολόκληρο, τουλάχιστον ο πυρήνας του, όπως τα λατρευτικά είδωλα 

των ιερών της Μεσοποταμίας. Ο τρόπος καταστροφής και βεβήλωσής του είναι 

συνηθισμένος για την βεβήλωση αντικειμένων λατρείας. Ενώ, σύμφωνα με την 

ίδια διήγηση για την μεταρρύθμιση του Ιωσία1592,  οι λίθινες (המצבות) και οι 

ξύλινες λατρευτικές στήλες (האשרים) που είχαν τοποθετηθεί στο έδαφος, 

καταστράφηκαν και στην θέση τους μεταφέρθηκαν ανθρώπινα οστά για να 

βεβηλωθεί το σημείο, στο οποίο στηρίζονταν. Η καταστροφή λατρευτικών 

αντικειμένων επιτυγχάνεται όχι μόνο με την φυσική τους εξαφάνιση, αλλά και 

με την εξουδετέρωση της μεταφυσικής τους ισχύος, την βεβήλωσή τους. Η 

στάχτη σκορπίζεται και γίνεται ένα με τους ακάθαρτους τάφους, έτσι ώστε 

οποιαδήποτε επαφή με την στάχτη να ισοδυναμεί με επαφή με τα ακάθαρτα 

οστά. Την πρακτική  αυτή βεβήλωσης αναφέρει το ίδιο κεφάλαιο για τα σκεύη 

της λατρείας του Βάαλ, της Ασερά και των αστρικών θεοτήτων (2 Βασ. 24,4),  για 

τις λίθινες και ξύλινες λατρευτικές στήλες (2 Βασ. 24,14), για την βεβήλωση του 

ειδωλολατρικού θυσιαστηρίου του ναού της Ιερουσαλήμ  (2 Βασ. 24,16), αλλά και 

των θυσιαστηρίων των ιερών της υπαίθρου (2 Βασ. 24,20).  

 

 

 

1588 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 478. 
1589 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 534. 
1590 Δευτ. 9,21. 
1591 Εξ. 32,20.  
1592 2 Βασ. 23,14. 
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ΙΙ.3.3.4. Η εικονογραφία της θεάς 

Αφού η Π.Δ. διασώζει την πληροφορία για την κατασκευή και την είσοδο 

ενός ειδώλου της θεάς Ασερά στο ναό της Ιερουσαλήμ, πράγμα που βεβαιώνει 

και την λατρευτική χρήση ενός τέτοιου αντικειμένου, σαφώς και την 

προσκύνηση του, γεννάται το ερώτημα για την μορφή του αγάλματος, αλλά και 

το ερώτημα για την μορφή των ξύλινων λατρευτικών ασερίμ. Σε αυτό μπορούν 

να βοηθήσουν τα αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής από το 

Ισραήλ/Παλαιστίνη σε  συνδυασμό με την εικονογραφική παράδοση της θεάς 

γενικότερα στην Αρχαία Ανατολή. Όπως εκτέθηκε στην προηγούμενη ενότητα η 

θηλυκή θεότητα της φύσης εμφανίζεται στην εικονογραφία συνήθως με 

χαρακτηριστικά, τα οποία τονίζουν ακριβώς τον ρόλο της ως "μητέρας θεάς". 

Κυρίαρχο στοιχείο της μητρικής αυτής όψης είναι η γυμνότητα με ιδιαίτερη 

έμφαση στα στήθη της θεάς, ένα μοτίβο που κυριάρχησε ήδη από την Νεολιθική 

Εποχή. Η προβολή του στήθους δηλώνει σαφώς τον μητρικό χαρακτήρα, όπως 

βεβαιώνει η απεικόνιση μιας φτερωτής θεάς με την κόμμωση και τα κέρατα της 

αιγυπτιακής Χαθώρ σε ένα πλαίσιο από ελεφαντόδοντο που διακοσμούσε μαζί 

με άλλες παραστάσεις ένα έπιπλο στο ανάκτορο της αρχαίας Ουγκαρίτ (εικ. 

333). Δυο αγόρια, μάλλον πρίγκιπες, προσκολλημένα στη θεά θηλάζουν από τα 

στήθη της. Σαφώς, η παράσταση θυμίζει την "γαλακτοτροφούσα" μητέρα θεά, 

όπως είναι για παράδειγμα η Ίσιδα στην Αίγυπτο. Το ανάγλυφο παραπέμπει  

στο έπος του Κερέτ, όπου λέγεται ότι ο πρίγκιπας θήλασε το γάλα των μεγάλων 

θεοτήτων, της Ανάθ και της Ασερά (KTU 1,15 II 26.).      

Ορισμένες θεές εικονίζονται πάνω σε ιερά ζώα, ένα άλογο ή τον ταύρο που 

δίνει στην θεά ο θεός της βροχής. Όμως το ζώο, στο οποίο εμφανίζεται κυρίως 

μια θηλυκή θεότητα είναι ο λέων1593, όπως για παράδειγμα στις παραστάσεις της 

1593 Το πιο πρόσφατο εύρημα με μια θηλυκή θεότητα πάνω σε λέοντα είναι μια σφραγίδα 
που ήρθε στο φως στην ανασκαφή του 2009 στο Χιρμπέτ Κεγυαφά. Πρόκειται για μια 
σφραγίδα φοινικικής προέλευσης που βρέθηκε σε στρώματα της περσικής περιόδου. Η 
θεά κρατά ένα σκήπτρο και έχει κατά πάσα πιθανότητα κεφάλι λέαινας σαν την 
αιγυπτιακή Σεχμέτ. Για την σφραγίδα και μια γενικότερη έκθεση του μοτίβου βλ. S. 
SCHROER & P. WYSSMANN: „Eine Göttin auf dem Löwen aus Hirbet Qeyafa“ στο  ZDPV 
128 (2012), σελ. 158-169. 
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Αστάρτης των Αρβύλων (σημ. Ιρμπίλ)  (εικ. 447)1594 και τις αιγυπτιακές 

απεικονίσεις της θεάς, επειδή η Ασερά ταυτίστηκε στην Αίγυπτο με την θεά 

Qudšu ή Qedešet (εικ. 448)1595. Συνήθως πλαισιώνεται από άγρια ζωα, ως «πότνια 

θηρών», όπως στο θυσιαστήριο της Ταανάχ (εικ. 449)  ή από αιγάγρους,  στους 

οποίους προσφέρει βλάστηση για τροφή σύμφωνα με ένα ανάγλυφο μυκηναϊκής 

τεχνοτροπίας που έφερε η αρχαιολογική σκαπάνη στο φως κοντά στον λιμένα 

της αρχαίας Ουγκαρίτ, την περιοχή της Minet al-Beida (εικ. 450)1596. 

 Στον νότιο Ιούδα, στην έρημο Νέγκεβ ήρθαν στο φως οι επιγραφές των 

πίθων της Κουντιλλέτ Ατζρούτ, οι οποίες συνοδεύονται από σχέδια με 

θρησκευτικά θέματα με κυρίαρχο το σχέδιο δυο μορφών του αιγυπτιακού θεού 

Βήσα (Μπες), ακριβώς κάτω από την επιγραφή που μνημονεύει τον Γιαχβέ της 

Σαμάρειας με την Ασερά του (εικ. 451)1597. Όπως έχει ήδη τονιστεί η συνύπαρξη 

εικόνας και επιγραφής έγινε αφορμή να θεωρηθεί ο Μπες από αριστερά ως 

απεικόνιση του Γιαχβέ και ο δεύτερος με προφανές γυναικείο στήθος ως 

απεικόνιση της Ασερά1598. Όμως, φαίνεται πιθανότερο ότι πρόκειται για την 

1594 Ένα μετάλλιο από ήλεκτρο ήρθε στο φως στην φιλισταϊκή Εκρώνα του 7ου π.Χ. αιώνα. 
Στην παράσταση εμφανίζεται ένα πιστός με υψωμένα χέρια μπροστά στην θεά που 
επιβαίνει όρθια πάνω στον λέοντα, ενώ μπροστά από το ζώο μια λατρευτική βάση ή 
πιθανόν ένα θυσιαστήριο θυμιάματος επιβεβαιώνει την ιερότητα της σκηνής. (Βλ.  O. 
KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 490 & 503 εικ. 398 και T. ORNAN: “Istar as 
depicted on Finds from Israel”στο A. Mazar: Studies in the Archaeology of the Iron Age in Israel 
and Jordan, Sheffield 2001, σελ. 235-256 ιδιαιτ. σελ. 238 εικ. 9.7). Η θεά που λάτρευαν οι 
Φιλισταίοι ονομαζόταν, όπως μαρτυρεί η περίφημη επιγραφή της Εκρώνας  Ptgyh και 
φαίνεται ότι κάποτε θα ταυτίστηκε με την Ασερά. Βλ. N. WYATT: “ASHERAH”, στο 
DDD… ό. π. σελ. 100. 
1595 Βλ. I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit, Mainz 2004, σελ. 51 εικ. 85. 
Για την ταύτιση των δυο θεοτήτων  βλ. N. WYATT: “ASHERAH”, στο DDD… ό. π. σελ. 
100. Για την αντίθετη άποψη βλ. S. WIGGINS: “The Myth of Asherah: Lion Lady and 
Serpent Goddess”στο UF 23 (1991), σελ. 383-394. 
1596 I. CORNELIUS & H. NIEHR: Götter und Kulte in Ugarit, Mainz 2004, σελ. 49 εικ. 80. 
1597 Στη νεότερη έρευνα με βάση την έρευνα του P. XELLA („Le dieu et "sa"deesse: 
l'utilisation des suffixes pronominaux avec des théonymes d'Ebla à Ugarit et à Kuntillet 
`Ajrud“ στο UF 27 (1995), σελ. 599-610) η επιγραφή δεν μαρτυρεί μόνο την ύπαρξη μιας 
θηλυκής θεάς δίπλα στον Γιαχβέ, αλλά και την ύπαρξη στην Σαμάρεια δυο 
ανθρωπόμορφων λατρευτικών αγαλμάτων, του ένθρονου Γιαχβέ και της παρέδρου 
Ασεράς του. Η άποψη αυτή φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα, θα πρέπει όμως το ζήτημα της 
εικονογραφίας  του Γιαχβέ και της Ασεράς του να συζητηθεί περισσότερο με βάση τα 
σχέδια στους πίθους της Κουντιλλέτ Ατζρούτ και όχι τα μεσοποταμιακά ζεύγη θεοτήτων.  
1598 Βλ. B. SCHMIDT: „The Aniconic Tradition, On Reading Images and Viewing Texts“ στο 
D. Edelman:  The Triumph of Elohim, Kampen 1995, σελ. 75-105. 
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θηλυκή Μπεσέτ, όπως φαίνεται και από ένα όστρακο του 13ου αιώνα π.Χ. (19η 

δυναστεία)  από την Αίγυπτο (εικ. 452). Στην απεικόνιση ξεχωρίζουν το στήθος 

και η ουρά της θεότητας1599. Κάποιοι ερευνητές θεώρησαν ακόμη ότι και η 

κιθαρωδός στην άλλη πλευρά θα πρέπει να κατανοηθεί ως η Ασερά του 

Γιαχβέ1600. Όμως, στις εξηγήσεις αυτές δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο σχετικό με 

τον χαρακτήρα και τον ρόλο της θεάς για την μητρότητα και την γαλούχηση, 

αλλά και γενικότερα την προσφορά τροφής στα ζωντανά πλάσματα. Οι μορφές 

του Μπες μπορούν να εμφανίζονται ανεξάρτητα, επειδή έχουν έναν 

αποτροπαϊκό χαρακτήρα. Ο Μπες ήδη στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού ισχύει ως 

ο προστάτης της εγκυμοσύνης και της γέννας, αλλά και ως προστάτης του 

βρεφικού λίκνου1601. Προστατεύει επίσης και από το δάγκωμα των όφεων1602. Σε 

ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως η Νέγκεβ δεν φαίνεται απίθανη η συνύπαρξη 

διαφόρων λατρευτικών στοιχείων σε έναν χώρο λατρείας, όπως ο χώρος εύρεσης 

των πίθων ενός ταξιδιωτικού σταθμού, όπως το κτίριο της Κουντιλλέτ Ατζρούτ. 

Φαίνεται πιθανότερο ότι πρόκειται για παραστάσεις των συγκεκριμένων 

αγαθών δαιμόνων και όχι θεοτήτων, μάλιστα λείπουν από τις μορφές 

οποιουδήποτε είδους θεϊκά χαρακτηριστικά1603. Εκτός αυτού η μεγάλη μορφή του 

Μπες επικαλύπτει κάποια άνθη που ήταν σχεδιασμένα, αλλά και την επιγραφή 

του πίθου, πράγμα που βεβαιώνει  ότι οι μορφές σχεδιάστηκαν αργότερα και 

μάλιστα χωρίς να σχετίζονται με την επιγραφή1604.  

Τα εικονογραφικά στοιχεία που εμφανίζονται στα ευρήματα της 

Κουντιλλέτ Ατζρούτ και μαρτυρούν τον ρόλο της Ασεράς ως μητέρας θεάς είναι 

μόνο κάποιες μορφές από το φυτικό και το ζωικό βασίλειο που προφανώς 

ισχύουν ως συμβολικές παραστάσεις του έργου της θεάς στην φύση. Πρόκειται 

για δυο εικονογραφικά μοτίβα πολύ κοινά στο θρησκευτικό συμβολισμό της 

Αρχαίας Ανατολής, η παράσταση του ιερού δέντρου και η απεικόνιση μιας 

1599 Το εύρημα βρίσκεται στο μουσείο της Βασιλείας (BSAe 1007). Βλ. S. WINTERHALTER 
& A. BRODBECK: Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, Die Ägyptische Abteilung, 
Mainz 2001, σελ. 141 εικ. 40. 
1600  Βλ. Α. LEMAIRE: “Who or What was Yahwe’s Ashera… ό. π. σελ. 44-45. 
1601 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 244-252. 
1602 Βλ. την ενότητα για τον χάλκινο όφι. 
1603 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 251. 
1604 Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η Ασερά του Γιαχβέ… ό. π. σελ. 166-167. 
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αγελάδας που θηλάζει το μοσχαράκι της. Πράγματι, στα αριστερά των δυο 

μορφών εμφανίζεται μια αγελάδα που θηλάζει το μοσχαράκι της (εικ. 451). Η 

παράσταση αυτή συνδέεται με τις θεές της μητρότητας και της φύσης και 

συνατάται σε ένα πλήθος ευρημάτων από τον χώρο της Αρχαίας Ανατολής, 

όπως τα περίφημα ανάγλυφα από ελεφαντόδοντο της Νιμρούδ (εικ. 454)1605.  

Πολλές είναι οι θεές που μοιράζονται την εικόνα αυτή στον συμβολισμό τους, 

όπως η Ίσιδα, η Χαθώρ, η Ιστάρ, η Ανάθ κ.α. Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί το 

μοτίβο να χαρακτηρίσει μόνο μια συγκεκριμένη θεά1606. Είναι πολύ ενδιαφέρον 

ότι η παράσταση του θηλασμού του μόσχου εμφανίζεται στον πίθο Α περίπου 

κάτω από την επιγραφή για τον Γιαχβέ της Σαμάρειας και την Ασερά του1607. 

Επίσης σώζεται το ίδιο θέμα, και στον πίθο Β δυστυχώς όχι σε τόσο καλή 

κατάσταση (εικ. 453)1608. Παρόλα αυτά είναι αρκετά ευδιάκριτη η κίνηση του 

ζώου προς τα πίσω. Η κίνηση αυτή εμφανίζεται σε παραστάσεις μιας αγελάδας 

που ωθεί η μητρική της μέριμνα να στραφεί προς το μοσχάρι της, το οποίο 

τρέφεται με το γάλα της1609. Δεν φαίνεται τυχαίο ότι στον συγκεκριμένο πίθο 

σώζεται επίσης και μια δεύτερη επιγραφή για τον Γιαχβέ της Τεμάν και την 

Ασερά του1610.  

 Πέρα από την παράσταση της αγελάδας με το μοσχάρι σώζεται στον 

πίθο Α μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση του ιερού δέντρου, όπως και στα 

πήλινα θυσιαστήρια της Ταανάχ (εικ. 449. 637β. 638.)1611. Δυο αίγαγροι 

πλαισιώνουν το ιερό δέντρο που μοιάζει με δέντρο λωτού πλούσιο σε άνθη και 

1605 Το μοτίβο αυτό έχει ερευνηθεί από τον O. KEEL: Das Böcklein in der Milch seiner Mutter 
und Verwandtes – im Lichte eines Altorientalischen Bildmotivs, (OBO 33)  , Fribourg-Göttingen 
1980, ιδι. σελ. 46-141. Για το ανάγλυφο της Νιμρούδ βλ. στο ίδιο σελ. 135 εικ. 119 και U. 
WINTER: Frau und Göttin – Exegetischen und Ikonographischen Studien zum weiblichen Gottesbild 
im Alten Israel und seiner Umwelt, (OBO 53), Fribourg-Göttingen 1983, εικ. 418. 
1606 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder… ό. π. σελ. 29-30. 
1607 Βλ. J. RENZ & W. RÖLLIG: HAE Bd. I., Darmstadt 1995, σελ. 59-61, Μ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η Ασερά του Γιαχβέ… ό. π. σελ. 165-166 & A. SOUMEKA: „The 
significance of Kuntillet Ajrud“, στο Δελτίο Βιβλικών Μελετών 20 (2001), σελ. 87. 
1608 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 242-243 εικ. 221. 
1609  S. SHROER: In Israel gab es Bilder… ό. π. σελ. 31. 
1610 Βλ.  J. RENZ & W. RÖLLIG: HAE Bd. I., Darmstadt 1995, σελ.  63-64 & A. SOUMEKA: 
„The significance of Kuntillet Ajrud“, στο Δελτίο Βιβλικών Μελετών 20 (2001), σελ. 91. 
1611 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 175-179 εικ. 184. 
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τρέφονται από αυτό, ενώ εκείνο βρίσκεται στην ράχη ενός λέοντα (εικ. 455)1612. 

Το βασικό μοτίβο των αιγάγρων γύρω από το δέντρο είναι ένα αρκετά 

διαδεδομένο εικονογραφικό θέμα και συναντάται επίσης σε ένα πλήθος 

απεικονίσεων, κυρίως σε σφραγίδες της ίδια εποχής, αλλά και σε έναν πίθο από 

τη Λαχίς (7ος π.Χ. αι.)1613. Το ιερό δέντρο δεν λείπει και από την εσωτερική 

διακόσμηση του ναού του Σολομώντα, μόνο που εμφανίζεται να φυλάσσεται 

από δυο χερουβίμ. Η φύλαξη του δέντρου της ζωής από δυο μυθικά πλάσματα 

δεν θα μπορούσε να συσχετιστεί με την θεά, όπως η παράσταση των 

αιγάγρων1614. 

Ήδη από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού σώζονται εντυπωσιακές 

παραστάσεις που συνδυάζουν στοιχεία της ανθρωπόμορφης θεάς και του ιερού 

δέντρου. Τρία παρόμοια ειδώλια μιας θεάς έχουν έρθει στο φως στην Αφέκ, στη 

Ρεβαντίμ και στο Τελλ Αρασίμ (εικ. 456)1615. Η θεά παρουσιάζεται γυμνή, ενώ 

από τα στήθη της τρέφονται δυο παιδιά. Σε κάθε της πόδι εμφανίζεται το σχέδιο 

ενός δέντρου, από το οποίο τρέφεται ένας αίγαγρος, ενώ στο λαιμό της βρίσκεται 

το σύμβολο Ω που ισχύει ως το σύμβολο της μήτρας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία 

θυμίζουν τα χαρακτηριστικά της μητέρας θεάς Αθιράτ-Ασερά από την 

μυθολογία της αρχαίας Ουγκαρίτ για την μητέρα και δημιουργό των θεών (qnyt 

ilm & um il[m])1616. Στην αρχαία Λαχίς βρέθηκε ένα όστρακο με την παράσταση 

του ιερού δέντρου που πλαισιώνουν δυο αίγαγροι (εικ. 457). Το σχέδιο συνοδεύει 

η επιγραφή mtn šy [l’] [rb]ty ̉lt «δώρο στην κυρά μου, την Ελάτ» ή απλά «την 

θεά»1617. Το ενδιαφέρον κεντρίζει το γεγονός ότι τα γράμματα του ονόματος της 

θεάς Ελάτ (̉lt) εμφανίζονται ακριβώς πάνω από το ιερό δέντρο. Προφανώς 

1612 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 239 εικ. 219. 
1613 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 242-245. Πρόκειται για ευρήματα από το 
Τελλ Γκεμέ εικ.  222a , το Τελλ ελ-Φαρά (νότιο) εικ. 222b, την Ιεριχώ εικ. 222c και το σχέδιο 
του πίθου από τη Λαχίς εικ. 223. 
1614 Για τη διακόσμηση του εσωτερικού του ναού βλ. την σχετική ενότητα για τα χερουβίμ 
στο  ναό του Σολομώντα. 
1615 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 82-85 εικ. 82. 
1616 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 82 σημ. 34. 
1617 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 80-85 εικ. 81. 
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πρόκειται για την θεά Ασερά, αφού και το ιερό δέντρο και το όνομα Ελάτ 

αναφέρονται σε αυτή1618.   

Οι αίγαγροι στο σχέδιο του πίθου της Κουντιλλέτ Ατζρούτ τρέφονται από 

το δέντρο και θυμίζουν το ανάγλυφο από την Ουγκαρίτ, στο οποίο η 

ανθρωπόμορφη θεά τρέφει τα ζώα δίνοντας τους βλάστηση με τα χέρια της (εικ. 

450). Όμως στα σχέδια των πίθων φαίνεται ότι αποφεύγεται η ανθρωπόμορφη 

απόδοση της θεάς και προτιμάται το μοτίβο του ιερού δέντρου ανάμεσα σε 

φυτοφάγα ζώα. Στον πίθο Α και κάτω από την επιγραφή (εικ. 451) στον χώρο 

που καταλαμβάνουν οι μεταγενέστερες μορφές του Μπες εμφανίζονται ίχνη 

αυτής ακριβώς της παράστασης. Ξεχωρίζει το μπροστινό μέρος ενός αιγάγρου 

και τα άνθη του δέντρου, ενώ το δέντρο έχει καλυφθεί από τον Μπες. Δεν 

φαίνεται καθόλου απίθανο η επιγραφή με την ευλογία από τον Γιαχβέ της 

Σαμάρειας και την Ασερά του και το σχέδιο του ιερού δέντρου να 

δημιουργήθηκαν από το ίδιο χέρι και σε συνάφεια μεταξύ τους. Εξίσου 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίθος Β, στον οποίο σώζεται πάνω από την 

αγελάδα το σχέδιο τουλάχιστον ενός αιγάγρου1619.   

Τα δυο μοτίβα, ο θηλασμός του μόσχου και το ιερό δέντρο, εμφανίζεται 

και σε νεοασσυριακές σφραγίδες του 9ου/8ου π.Χ. αιώνα. Στις σφραγίδες αυτές 

επιβεβαιώνεται η θρησκευτική σημασία των παραστάσεων αυτών, επειδή 

εικονίζονται πιστοί σεβίζοντες όχι μόνο μπροστά από το ιερό δέντρο, αλλά και 

μπροστά από την γαλουχούσα αγελάδα (εικ. 458. 459.)1620. Σε μια από αυτές η 

αγελάδα λειτουργεί επίσης και ως ζώο μεταφοράς του θεού της βροχής Χαδάδ1621. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ένα λιοντάρι ακριβώς κάτω από το δέντρο. 

Όπως τονίζουν οι O. KEEL & Chr. UELINGER1622 ο λέοντας κάτω από το δέντρο 

δεν θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα του φύλακα, αλλά το ρόλο του ζώου 

μεταφοράς, όπως συμβαίνει στις παραστάσεις της αιγυπτιακής θεάς Qudšu ή 

1618 Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η Ασερά του Γιαχβέ… ό. π. σελ. 163-164. O. KEEL & CH. 
UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 80. 
1619 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 242-243 εικ. 221. 
1620 Η πρώτη σφραγίδα ανήκει στη συλλογή Clerq (αρ. 344) και η δεύτερη βρίσκεται στη 
Pierpont Morgan Library της Νέας Υόρκης (Αρ. 647). βλ. O. KEEL: Das Böcklein in der Milch 
seiner Mutter… ό. π. σελ. 119 εικ. 99 & 123 εικ. 101. 
1621 βλ. O. KEEL: Das Böcklein in der Milch seiner Mutter… ό. π. σελ. 120 σημ. 195. 
1622 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 244. 
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της Αστάρτης των Αρβύλων (εικ. 447. 448.). Η μοναδική αυτή εικονογραφική 

περίπτωση ενός λέοντος να φέρει ένα δέντρο, αντί για την ανθρωπόμορφη θεά, 

μπορεί μόνο να κατανοηθεί ως αντικατάσταση της ανθρωπόμορφης θεάς από το 

σύμβολό τη, το οποίο, όπως φαίνεται, στον Ισραήλ του 8ου π.Χ. αιώνα είναι ένα 

δέντρο που δεν αποδίδεται τόσο νατουραλιστικά, αλλά σχηματικά.  Η εικόνα της 

αγελάδας με το μοσχάρι, αλλά και η παράσταση του ιερού δέντρου, εκεί που σε 

άλλες παραστάσεις εμφανίζεται η ανθρωπόμορφη θεά θα μπορούσαν πιθανώς 

να ισχύουν ως συμβολικές απεικονίσεις της Ασερά. Αν διαβαστεί η επιγραφή 

που αναφέρει ευλογίες του Γιαχβέ και της Ασεράς του και συσχετιστεί με το 

σχηματικά σχεδιασμένο ιερό δέντρο στον ίδιο πίθο, τότε κατά πάσα πιθανότητα 

η Ασερά που μνημονεύεται στην επιγραφή θα πρέπει να ερμηνευτεί με βάση τα 

βιβλικά ασερίμ, τα οποία κόβονται, καίγονται, φυτεύονται κτλ.1623.  Αυτό λοιπόν 

που καλείται ασερά του Γιαχβέ στην επιγραφή, σύμφωνα με τα σχέδια που 

εμφανίζονται στους πίθους δεν είναι η ανθρωπόμορφη θεά1624, αλλά ένα ιερό 

δέντρο ή μάλλον ένα δέντρο που αποδίδεται σχηματικά και προφανώς 

ανταποκρίνεται σε μια τρισδιάστατη κατασκευή με πυρήνα έναν ξύλινο δοκό1625. 

Και αφού ο Γιαχβέ της επιγραφής καλείται ως ο Γιαχβέ της Σαμάρειας, τότε και 

η ασερά του βρίσκεται στη Σαμάρεια. Οπότε, δεν φαίνεται απίθανο ότι εδώ 

γίνεται λόγος, αλλά και σχεδιαστική αναπαράσταση της ασερά που 

κατασκεύασε ο Αχαάβ, γιος του Ομρί, βασιλεύς του Ισραήλ (περ. 871-852 π.Χ.) 

και συνέχισε να υπάρχει στη Σαμάρεια, όπως αναφέρεται στην Π.Δ. πιθανότατα 

μέχρι την κατάκτηση της πόλης από τους Ασσυρίους (1 Βασ. 16,33 & 2 Βασ. 

13,6)1626.  

1623 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 262-263. Για τα ρήματα που συνδέονται 
στην Π.Δ. με το ξύλινο αυτό λατρευτικό αντικείμενο βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η Ασερά 
του Γιαχβέ… ό. π. σελ. 182-183 και Ν. ΟΛΥΜΠΙΟΥ: Το Βαμά ως χώρος λατρείας… ό. π. 
σελ. 313-315. O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 383-384. 
1624 Η σχέση της θεάς με το ιερό δέντρο είναι αρκετά πολύπλοκη, επειδή την εποχή αυτή 
στην Παλαιστίνη σπανίζουν οι ανθρωπόμορφες παραστάσεις της θεάς, ενώ κυριαρχούν 
τα συμβολικά μοτίβα, όπως ο θηλασμός ενός αιγάγρου ή μόσχου ή το ιερό δέντρο. Βλ. O. 
KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ.   
1625 Βέβαια είναι σαφές ότι και το σχηματικά κατασκευασμένο δέντρο, όπως αφήνει το 
ρήμα  עשא (κατασκευάζω) να εννοηθεί, δεν μπορεί να  διαχωριστεί από την θεά. Βλ. U. 
WINTER: Frau und Göttin – Exegetischen und Ikonographischen Studien… ό. π. σελ. 555-560. 
1626 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 263. 
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Αρχαιολογικά στην έρευνα για το ζήτημα των ασερίμ ίσως μπορεί να 

συμβάλλουν οι ανασκαφές στην ιουδαϊκή Λαχίς, όπου κοντά σε μια ματσεβά από 

ασβεστόλιθο 1,20 μ. ύψους ήρθε στο φως ένας σωρός απανθρακωμένου ξύλου. Η 

ανάλυση έδειξε ότι πρόκειται για ξύλο ελιάς. Το γεγονός ότι βρέθηκε ένα λίθος 

σε όρθια θέση και ακριβώς δίπλα μια ξύλινη στήλη (επίπεδα 4 και 3, πριν το 701 

π.Χ.) φανερώνουν ότι ο χώρος λειτουργούσε πριν την καταστροφή του ως 

υπαίθριο ιερό με βασικά λατρευτικά αντικείμενα, την λίθινη λατρευτική στήλη 

και την ξύλινη ασερά, το ξύλο της ελιάς1627. Η συνύπαρξη λίθινης και ξύλινης 

στήλης ανταποκρίνεται όχι μόνο στα βιβλικά ματσεβώθ και ασσερίμ ενός βαμά, 

αλλά και στις φοινικικές στήλες και ράβδους, όπως αναφέρει ο Φίλων ο Βύβλιος, 

στο έργο του που διασώθηκε από τον Ευσέβιο1628. 

Δεν φαίνεται απίθανο η θεά  Ασερά να σχετίζεται με κάποιο ιερό δέντρο. 

Άλλωστε τα δέντρα στην Αρχαία Ανατολή ισχύουν ακόμα και ως ενσαρκώσεις 

θηλυκών θεοτήτων1629. Την σχέση θεάς και δέντρου βεβαιώνουν συγκεκριμένα 

ευρήματα με πολύ ενδιαφέροντα για το ζήτημα αυτό εικονογραφικά στοιχεία. Η 

αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως αντικείμενα του 8ου/7ου αιώνα π.Χ. με 

παραστάσεις, οι οποίες δίνουν κάποια σταθερά εικονογραφικά επιχειρήματα για 

να γίνει αποδεκτός ο ρόλος ενός δέντρου ή μιας κατασκευής με πυρήνα έναν 

ξύλινο δοκό στην λατρευτική ζωή του αρχαίου Ισραήλ. Στην Σαμάρεια βρέθηκε 

μια σφραγίδα που παρουσιάζει έναν πιστό με υψωμένα τα χέρια μπροστά σε ένα 

κλαδί με ανοιχτά φυλλώματα (εικ. 460), ενώ μια ακόμη σφραγίδα από το νότιο  

Τελλ ελ-Φαρά εμφανίζει την ίδια σκηνή μόνο που  το δέντρο δεν αποδίδεται 

1627 Τ. METTINGER:  No Graveb Image?..ό..π. σελ. 151. Βλ. U. WINTER: Frau und Göttin – 
Exegetischen und Ikonographischen Studien… ό. π. σελ. 557 σημ. 418. Μια περαιτέρω έρευνα 
για την ακριβή χρονολόγηση του ξύλου σύμφωνα με τις μεθόδους της δένδρο- 
χρονολόγησης είναι αδύνατη, επειδή η ελιά δεν υπόκειται στους σχετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης με τα άλλα δέντρα.  
1628 ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ευαγγελική Προπαρασκευή 1.9.29: «οἱ παλαίτατοι τῶν 
βαρβάρων͵ ἐξαιρέτως δὲ Φοίνικές τε καὶ Αἰγύπτιοι͵ παρ΄ ὧν καὶ οἱ λοιποὶ παρέλαβον 
ἄνθρωποι͵ θεοὺς ἐνόμιζον μεγίστους τοὺς τὰ πρὸς τὴν βιωτικὴν χρείαν εὑρόντας ἢ καὶ 
κατά τι εὖποιήσαντας τὰ ἔθνη εὐεργέτας τε τούτους καὶ πολλῶν αἰτίους ἀγαθῶν 
ἡγούμενοι ὡς θεοὺς προσεκύνουν καὶ εἰς τὸ χρεὼν μεταστάντας͵ ναοὺς κατασκευασάμενοι͵ 
στήλας τε καὶ ῥάβδους ἀφιέρουν ἐξ ὀνόματος αὐτῶν καὶ ταῦτα μεγάλως σεβόμενοι καὶ 
ἑορτὰς ἔνεμον αὐτοῖς τὰς μεγίστας Φοίνικες». 
1629 Για τη σύνδεση θηλυκών θεοτήτων με ιερά δέντρα βλ. O. KEEL: Das Recht der Bilder 
gesehen zu werden, Freiburg –Göttingen 1992, σελ. 61-138. 
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νατουραλιστικά, αλλά σχηματικά σαν ένας δοκός με προεξοχές (εικ. 461)1630. 

Παρόμοια παράσταση συναντάται και σε ένα αγγείο από την Έιν Γκεντί (εικ. 

462)1631 που χρονολογείται γύρω στο 600 π.Χ. και παρουσιάζει έναν σεβίζοντα, 

γενειοφόρο άνδρα με βασιλικό διάδημα μπροστά από ένα δέντρο. Το εύρημα έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον στα πλαίσια της έρευνας για την μεταρρύθμιση του Ιωσία, 

αλλά στην έρευνα έχει προταθεί εδωμιτική ή γενικότερα αλλοδαπή προέλευση 

του αγγείου. Το ζήτημα διαφωτίζεται καλύτερα από ένα εύρημα από τη Λαχίς. 

Πρόκειται για μια σφραγίδα που ήρθε στο φως σε ανασκαφικά στρώματα του 7ου 

π. Χ. αιώνα και εμφανίζει μια πιο περίπλοκη σκηνή με σαφή φοινικικά στοιχεία 

(εικ. 463)1632. Ο πιστός σε στάση προσευχής με υψωμένο το ένα χέρι και το ιερό 

δέντρο ή κλαδί βρίσκονται  στις άκρες της σύνθεσης, το κέντρο της οποίας 

καταλαμβάνει μια γυναικεία μορφή με φόρεμα, η οποία κρατά τα στήθη της. Το 

πάνω μέρος του σώματος και το κεφάλι αποδίδονται δυσανάλογα μεγαλύτερα 

από το κάτω μέρος. Πάνω από το δέντρο εικονίζεται ένας πίθηκος, ενώ την όλη 

σκηνή στεφανώνει ένα φτερωτός ηλιακός δίσκος, όπως συνηθίζεται σε 

φοινικικές θρησκευτικές απεικονίσεις. Η σκηνή αυτή εμφανίζει μαζί το ιερό 

δέντρο και ταυτόχρονα μια θηλυκή μορφή, προφανώς την θεότητα, η οποία 

κρατά τα στήθη της για να τονίσει τον ρόλο της ως μητέρα και ως τροφός με 

βασική λειτουργία την γαλούχηση. Δεν φαίνεται απίθανο στην σφραγίδα της 

Λαχίς να εμφανίζεται ένα ξύλινο, λατρευτικό αντικείμενο με την μορφή ενός 

δέντρου, όπως τα βιβλικά ασερίμ και ακριβώς δίπλα η ανθρωπόμορφη θεά 

Ασερά, όπως ανθρωπόμορφο θα ήταν το λατρευτικό είδωλο (פסל) της θεάς που 

τοποθέτησε, σύμφωνα με την Π.Δ. ο Μανασσής στο Ναό.    

 

 

 

1630 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 479 εικ. 329 & 330 (στο έργο εμφανίζεται 
λάθος αρίθμηση ως 330-331 και για τις τρεις σφραγίδες) 
1631 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 411-412 εικ. 348. 
1632 Γίνεται λόγος για ένα προϊόν εισηγμένο από τις φοινικικές περιοχές στο κράτος του 
Ιούδα. Ένα παρόμοιο πήλινο ομοίωμα της θεάς με φόρεμα, δυστυχώς σπασμένο, ήρθε 
στο φως στην Μεγιδδώ (επίπ. ΙΙΙ. 720-600 π. Χ.). Για τη σφραγίδα βλ. O. KEEL & CH. 
UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 378-379 εικ. 323 και το ομοίωμα της Μεγιδδώ εικ. 324, και  O. 
KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 479 εικ. 331.  
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ΙΙ.3.3.5. Τα πήλινα ειδώλια θηλυκών μορφών    

Σε πολλές ανασκαφές στην περιοχή του αρχαίου κράτους του Ιούδα και 

κυρίως στην Ιερουσαλήμ και σε στρώματα της Εποχής του Σιδήρου ΙΙ BC (περ. 

800-600 π.Χ.) έρχονται στο φως σε μεγάλους αριθμούς πήλινα ειδώλια γυναικών 

(pillar figurines), τα οποία στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν μια γυναικεία 

μορφή με τα χέρια στα στήθη (εικ. 464. 465. 466)1633. Πρόκειται για θηλυκά 

αγαλματίδια με κορμό στο σχήμα κίονα και πλατιά βάση που προσφέρει 

σταθερότητα. Το χαρακτηριστικό αυτό του απλοποιημένου κορμού έχει 

ερμηνευτεί στην έρευνα ως κορμός δέντρου χωρίς όμως πειστικά επιχειρήματα.  

Στα περισσότερα ευρήματα στο απλό σώμα έχει τοποθετηθεί ένα περίτεχνο 

κεφάλι φτιαγμένο σε καλούπι, ενώ σε λίγες περιπτώσεις έχουν σχηματιστεί 

πρόχειρα με το χέρι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου. Το κύριο 

χαρακτηριστικό σε αυτά τα πήλινα ειδώλια είναι το υπερμέγεθες στήθος της 

μορφής που κρατά η ίδια με τα χέρια της. Προφανώς, αυτό είναι και το κύριο 

στοιχείο που θέλουν οι κατασκευαστές να αποδώσουν και όχι μια ανθρώπινη 

μορφή στο σύνολό της.   

Στη μελέτη του ο R. KLETTER1634 το 2001 κάνει λόγο για 854 ειδώλια από 

ανασκαφές στην περιοχή του κράτους του βιβλικού Ιούδα. Από αυτά 405 

βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ, 23 στην Αράδ και μάλιστα στον χώρο γύρω από το 

θυσιαστήριο του ναού, 47 στην ευρύτερη περιοχή της Βεερσεβά, 30 στην 

Βαιθσέμες, 29 στη Λαχίς κτλ. Τα πήλινα αυτά  αγαλματίδια εμφανίζουν ίχνη 

χρώματος και αν και έχει προταθεί για όσα έρχονται στο φως ως τμήματα ότι  

καταστράφηκαν σκόπιμα από κάποια θρησκευτική μεταρρύθμιση, ο ερευνητής 

δεν αναγνωρίζει τέτοια στοιχεία, ώστε να στηριχθεί αυτή η υπόθεση1635. Τα 

1633 βλ. Ο. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 480 εικ. 333 & 334. Αν και 
εμφανίζονται περισσότερα είδη (όπως η εγκυμονούσα γυναικεία μορφή, η γυναίκα με το 
ντέφι και η γυναίκα που ζυμώνει), τα ειδώλια της μορφής που κρατά τα στήθη της είναι 
και τα περισσότερα. βλ. R. KLETTER: ”Between Archaeology and Theology: The Pillar 
Figurines from Judah and the Asherah”, στο A. Mazar:Studies in the Archaeology of the Iron Age 
in Israel and Jordan, Sheffield 2001 (Journal for the Study of the Old Testament Supplememt 
Serie 331), σελ. 181-183 εικ. 7.1 & σελ. 179-216 χάρτης 186.  
1634 βλ.  R. KLETTER: ”Between Archaeology and Theology: The Pillar Figurines from 
Judah… ό. π. σελ. 179-216, ιδιάτερα ο χάρτης 7.3 σελ. 186. 
1635 R. KLETTER: ”Between Archaeology and Theology: The Pillar Figurines from Judah… ό. 
π. σελ. 190-193. 
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πήλινα αυτά ειδώλια εμφανίζονται στις ανασκαφές κυρίως σε οικιακούς χώρους, 

σε δωμάτια, σε δεξαμενές, σε λάκκους και σωρούς οικιακών σκουπιδιών κ.α.  

Αντίθετα, σπανίζουν σε τάφους και σε λατρευτικούς χώρους με εξαίρεση τον 

λατρευτικό χώρο της Ταανάχ και την Αράδ. Αυτό που προκύπτει από τα 

παραπάνω είναι ότι τα αντικείμενα αυτά ανήκουν στην οικία και μάλλον 

σχετίζονται με την οικογενειακή παρά με τη δημόσια λατρευτική ζωή1636.  

Στο χώρο της Βιβλικής Αρχαιολογίας τα πήλινα αυτά ειδώλια 

ερμηνεύονται ως ειδώλια της θεάς Ασερά1637 και σε καμία όμως περίπτωση δεν 

μπορούν να ταυτιστούν με τα βιβλικά ασερίμ, τα οποία υπόκεινται στη φθορά 

του ξύλου, καίγονται, κόβονται κτλ1638. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι και η 

ομοιότητά τους με το δυσδιάστατο σύμβολο της φοινικικής θεάς Ταννίτ ή Τιννίτ 

που σχηματίζεται με μια τριγωνική βάση, μια κάθετη γραμμή και έναν κύκλο1639. 

Στην Αρχαιότητα μικρά αγαλματίδια κατασκευάζονταν από πηλό και 

αγοράζονταν σε προσιτή τιμή από τους προσκυνητές των ιερών, αφού συνήθως 

οι τεχνίτες αντέγραφαν  το μεγάλο λατρευτικό είδωλο  του ιερού της περιοχής 

τους1640, όπως το άγαλμα της Αθηνάς Παλλάδας στην Αθήνα, της Αρτέμιδας 

1636 W. DEVER: Die God have a Wife? Archaeology and Folk Religion in ancient Israel, Michigan 
2005. σελ. 180-181. 
1637 R. KLETTER: ”Between Archaeology and Theology: The Pillar Figurines from Judah… ό. 
π. σελ. 202-205, W. DEVER: Die God have a Wife?... ό. π. σελ.194-195  & Ο. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 479-482.  Για την αντίθετη γνώμη βλ. A. LEMAIRE: “Who 
or What was Yahwe’s Ashera”, στο Biblical Archaeological Review Nov/Dez 1984, σελ. 42-51 
1638 βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Η Ασερά του Γιαχβέ… ό. π. σελ. 182-183 και Ν. 
ΟΛΥΜΠΙΟΥ: Το Βαμά ως χώρος λατρείας… ό. π. σελ. 313-315 και C. UEHLINGER: 
Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 122. 
1639 βλ. M. SHENKAR: «Φανέφαλος και οι μαρτυρίες για τη λατρεία της θεάς Ταννίτ στην 
γη του Ισραήλ» (  στο J. Geiger: Israel's ,(.εβρ) (פאנבלוס והעדויות לפולחן האלה תנית בארץ-ישראל
Land - Papers Presented to Israel Shatzman on his Jubilee, Raanana 2009, σελ. 229-248. 
1640 Σύμφωνα με τον KAREL VAN DER TOORN (“Israelite Figurines: A View from the 
Texts”, στο Barry M. Gittlen: Sacred Time, Sacred Place – Archaeology and the Religion of Israel, 
ed., Winona Lake- Indiana  2002, σελ. 45-62 κυρίως σελ. 56-62.) υπάρχουν τρείς πιθανές 
ερμηνείες για τα πήλινα αυτά ειδώλια. Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία τα ειδώλια αυτά 
μπορούν να κατανοηθούν ως «θεοί σύνναοι», ως αγάλματα θεών που τοποθετούνται 
δίπλα στο λατρευτικό είδωλο της κύριας θεότητας του ιερού. Η δεύτερη ερμηνεία θεωρεί 
τα ειδώλια αυτά ως αφιερώματα των πιστών. Ως αναθήματα στην θεότητα συνήθως 
αυτά θα πρέπει να εικονίζουν τους πιστούς σε στάση προσευχής. Τα αφιερώματα αυτού 
του τύπου είναι γνωστά στην αρχαιολογική έρευνα από ευρήματα στην Μεσοποταμία 
και την Ελλάδα. Πιθανότερη φαίνεται όμως η ερμηνεία που θέλει τα ειδώλια αυτά 
αντίγραφα ενός μεγαλύτερου ειδώλου, το οποίο είναι φτιαγμένο από πολύτιμα υλικά και 
χρησιμοποιείται ως το λατρευτικό είδωλο της θεότητας. Η ευλογία του λατρευτικού 
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στην Έφεσο κ.α.1641. Δεδομένου ότι στην περιοχή του κράτους του Ιούδα τα 

ειδώλια αυτά συγκαταλέγονται στα ευρήματα του  8ου, αλλά κυρίως του 7ου 

αιώνα π.Χ. είναι πολύ πιθανό τα πήλινα αυτά ειδώλια να κατασκευάστηκαν ως 

αντίγραφα του λατρευτικού ειδώλου της θεάς στο σπουδαιότερο ιερό της 

περιοχής που δεν είναι άλλο από τον Ναό της Ιερουσαλήμ1642. Δεν είναι απίθανο 

τα ευρήματα αυτά να αποδίδουν το είδωλο της θεάς ( 1642F(פסל האשרה

1643 που ο 

Μανασσής  φρόντισε να κατασκευαστεί ή απλά να μεταφερθεί στο Ναό. Βέβαια, 

το μεγάλο λατρευτικό άγαλμα της θεάς, κατασκευασμένο προφανώς από 

πολύτιμα υλικά παρέμενε στο ιερό. Ίσως αυτά τα μικρά, πήλινα, φορητά 

αγαλματάκια χρησίμευαν ως φορείς ευλογίας και ενίσχυσης της 

αναπαραγωγικής λειτουργίας των γυναικών, ενίσχυση κατά την τόσο σημαντική 

για την επιβίωση περίοδο του θηλασμού των βρεφών, αλλά και προστασία όλων 

των θηλυκών πλασμάτων του οίκου 1643F

1644. Προφανώς, συνεχίζουν το ρόλο των 

πλακιδίων με την παράσταση της θεάς που αφθονούν στην περιοχή σε 

αρχαιολογικά στρώματα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (1550-1200 π.Χ.) και 

της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (1200-1000 π.Χ.) (εικ. 486. 487. 488)1644F

1645. Σύμφωνα 

ειδώλου της θεότητας γίνεται προσιτή στην οικιακή λατρεία της οικογένειας μέσα από 
τα αγαλματάκια αυτά. Πρόκειται βέβαια άλλοτε για πιστά αντίγραφα και άλλοτε για 
σχηματικές αποδόσεις. Ο R. KLETTER θεωρεί πιθανές τέσσερις ερμηνείες: α) παιχνίδια β) 
θνητές γ) την μητέρα θεά και δ) μαγικά ειδώλια.   
1641 Στον ελληνικό, ελληνιστικό και ρωμαϊκό χώρο το ρόλο αυτό παίζουν και τα 
νομίσματα. Βλ. B. GLADIGOW: „Präsens der Bilder – Präsenz der Götter. Kultbilder und 
Bilder der Götter in der griechischen Religion…ό. π. σελ.  119-121. 
1642 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 481. 
1643  Η σχέση των μικρών οικιακών ειδωλίων με τα μεγάλα λατρευτικά είδωλα των θεών 
δεν είναι τόσο απλή. Οι τεχνίτες μπορεί να αντιγράφουν την ίδια θεότητα, αλλά να 
δίνουν διαφορετικό σχήμα σε κάθε κατασκευή βλ. R. KLETTER: ”Between Archaeology 
and Theology: The Pillar Figurines from Judah and the Asherah”…ό.π. σελ. 204.  
1644 R. KLETTER: ”Between Archaeology and Theology: The Pillar Figurines from Judah and 
the Asherah”…ό.π. σελ. 205 και  O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 481. Ο R. 
WENNING χρησιμοποιεί τον όρο “Segensbilder”. Βλ. Βλ. R. WENNING: “Wer war der 
Paredros der Aschera? Notizen zu Terrakottastatuetten in eisenzeitlichen Gräbern ”, στο 
Biblische Notizen 59 (1991), σελ. 91-92. 
1645 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 376. Παραδείγματα της γυμνής θεάς σε 
πλακέτες βλ. στο ίδιο σελ. 85 εικ. 82, σελ. 115 εικ. 123. Ίσως στα πλαίσια αυτά θα πρέπει 
να τονιστεί η ομοιότητα με τα ναόσχημα ομοιώματα, στο εσωτερικό  των οποίων ή στην 
είσοδο εμφανίζεται η γυμνή θεά βλ. στο ίδιο σελ. 115 εικ. 124 & 125 πρβλ.  CH. 
UELINGER: Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 108 εικ. 8, 9 & 11 καθώς και σελ. 
116 εικ. 26 & 27. 
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με τον O. KEEL1646 δεν αποκλείεται τα αγαλματίδια αυτά να ήταν δώρα στο 

νεόνυμφο ζευγάρι ως ευλογία για την γονιμότητα, πράγμα που εξηγεί και την 

πληθώρα των αντικειμένων αυτών στις ανασκαφές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την γονιμότητα ανθρώπων και ζώων και  την 

ευλογία της όλης οικογένειας συνδέονται στην Π.Δ. και κάποια άλλα 

αντικείμενα θρησκευτικής σημασίας που ονομάζονται τεραφείμ1647. Δυστυχώς 

μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις στα ζητήματα της μορφής, 

της προέλευσης και της λειτουργίας των ιερών αυτών αντικειμένων. Ο Μ. 

GÖRG1648 βασισμένος στην αιγυπτιακή ετυμολόγηση του όρου προτείνει μια 

συσχέτιση με μια αιγυπτιακή θεά, γνωστή στα ελληνιστικά χρόνια ως Τριφίς (t-

rpyt)1649. Το όνομα αυτό από την εποχή του Μέσου Βασιλείου έχει στα αιγυπτιακά 

την σημασία «είδωλο θηλυκής θεότητας», «άγαλμα θεάς». Ο αιγυπτιακός όρος 

repit εμφανίζεται με το άρθρο “t” ως όνομα θεάς, αλλά και με την σημασία 

"ομοίωμα", "άγαλμα" για θεές ή βασίλισσες. Έτσι χαρακτηρίζονται οι κατεξοχήν 

μητέρες θέες, η Ίσιδα και η Χαθώρ. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τον ερευνητή, 

τα βιβλικά Τεραφείμ να οφείλουν την ονομασία τους στα αιγυπτιακά t-eprit που 

έχει την σημασία "φορητά είδωλα θηλυκών θεοτήτων". Πιθανόν, ο όρος 

αναφέρεται στα ειδώλια αυτά που συνδέονται με την λατρεία της Ασερά, της 

μητέρας θεάς. 

 

ΙΙ.3.3.6. Ίπποι και αναβάτες.    

Τα πήλινα ειδώλια που εκτέθηκαν παραπάνω παρουσιάζουν πιθανότατα 

την μητέρα θεά, την Ασερά και εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς στις 

1646 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 481. 
1647 Την ομοιότητα των λειτουργιών ανάμεσα στα βιβλικά τεραφείμ και τα γυναικεία, 
πήλινα ειδώλια σημειώνουν οι O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 376 και ο Η. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αρχαιολογία και Θεσμολογία της Βιβλικής Παλαιστίνης, Αθήνα 2004, σελ. 
156-157. Αντίθετα οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι πρόκειται για ειδώλια των 
προγόνων. Βλ. την επισκόπηση των περισσοτέρων  μελετών γύρω από τη σημασία και 
την χρήση των τεραφείμ από τον M. GÖRG: „Terafim: Tragbare Göttinenfigur(en)“, στο 
Biblische Notizen 101 (2000), σελ. 15-17. 
1648 M. GÖRG: „Terafim: Tragbare Göttinenfigur(en)“, στο Biblische Notizen 101 (2000), σελ. 
15-17. 
1649 Βλ. το λήμμα «Triphis» στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptologie, Berlin 1971, σελ. 838-
839. 
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περιοχές του βασιλείου του Ιούδα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στα 

ευρήματα δεν υπάρχει κάποια αρσενική μορφή που θα μπορούσε με να ταυτιστεί 

με μια αρσενική θεότητα, πιθανόν και τον Γιαχβέ. Διαφορετική είναι εικόνα 

παρουσιάζουν ευρήματα από μη ιουδαϊκές περιοχές. Ένα αρκετά ενδιαφέρον 

παράδειγμα είναι το σύνολο τωμ πήλινων αγαλματιδίων από δυο λάκκους 

ταφής ιερών αντικειμένων (favisae) από κάποια άγνωστα ιερά της φοινικικής 

πόλης Δωρ (Δώρα), στην ακτή του Ισραήλ. Όπως τονίζει ο E. STERN1650 τα πήλινα 

αγαλματίδια της ανασκαφής μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες. Η 

πρώτη ομάδα εμφανίζει την μητέρα θεά, η οποία συναντάται, είτε εγκυμονούσα, 

είτε κρατώντας ένα παιδί στην αγκαλιά της, είτε στη γνωστή στάση προβολής 

του στήθους. Την δεύτερη ομάδα αποτελούν ειδώλια μιας αρσενικής θεότητας, ο 

οποίος εμφανίζεται σε θρόνο ή όρθιος ή ακόμα και ως αναβάτης πάνω σε άλογο. 

Ως ξεχωριστή κατηγορία εμφανίζονται τα πήλινα ομοιώματα νεαρών αγοριών. 

Στην έρευνα γίνεται λόγος για τις ιερές τριάδες θεοτήτων του φοινικικού κόσμου 

με το ιερό ζεύγος των θεών και τον νεαρό θεό, τέκνο τους1651, όπως συμβαίνει με 

τις ιερές τριάδες των αιγυπτιακών ιερών. Χαρακτηριστικά, ονομάζεται από την 

έρευνα ο θεός ως Βάαλ και εμφανίζεται, είτε με μακριά γενειάδα, την τυπική 

φοινικική φορεσιά και το  φοινικικό βασιλικό στέμμα (εικ. 467. 468. 469), αλλά και 

με το αιγυπτιακό στέμμα ατέφ, όπως φανερώνει ένα εύρημα από την επίσης 

φοινικική Απολλωνία (εικ. 470)1652.  

Πράγματι, την Εποχή του Σιδήρου ΙΙB-C (900-600 π.Χ.) τα ευρήματα 

πήλινων ομοιωμάτων αρσενικών θεοτήτων  είναι πολύ λιγότερα από τις 

θηλυκές απεικονίσεις που έρχονται στο φως στην περιοχή1653. Και στην 

περίπτωση αρσενικών θεοτήτων ο C. UELINGER προτείνει αντικείμενα από τις 

παράλιες (φιλισταϊκές ή φοινικικές) περιοχές ή από τις βόρειες και ανατολικές 

1650 Αν και οι δυο λάκκοι ταφής χρονολογούνται τα περσικά χρόνια προσφέρουν 
εξαιρετικά δείγματα από τα μοτίβα των αρχαίων ειδωλίων και φανερώνουν μια συνέχεια 
ενός φαινομένου που έχει σταματήσει ήδη στην περσική Ιουδαία. Βλ. E. STERN: “What 
happened to the Cult Figurines? Israelite Religion Purified ter the Exile”, στο Biblical 
Archaeology Review  vol. 15/4 (1989), σελ. 29 
1651 Βλ. E. STERN: “What happened to the Cult Figurines?... ό. π. σελ. 29. 
1652 Βλ. E. STERN: “What happened to the Cult Figurines?... ό. π. σελ. 26 (βλ. εικόνες της 
ίδιας σελίδας). 
1653 Βλ.  O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 390. 
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περιοχές των αραμαϊκών, εδωμιτικών ή αμμωνιτικών βασιλείων. 

Χαρακτηριστικά είναι δυο κεφάλια από  πήλινα αγαλματίδια με το στέμμα ατέφ 

από την Βεθσαϊδά (εικ. 471) και το νότιο Τελλ Τζαγουά  (εικ. 472)1654. Η Βεθσαϊδα, 

όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο ανήκει στον αραμαϊκό 

πολιτιστικό χώρο, αλλά και το Τελλ Τζαγουά βρίσκεται στην Υπεριορδανία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει μια καθιστή αρσενική μορφή που ήρθε στο φως 

στην αρχαία Γαθ (Τελλ ελ-Σαφί) και χρονολογείται τον 9ο π.Χ. αιώνα (εικ. 

473)1655. Το εύρημα μοιάζει με τις ένθρονες μορφές της Ύστερης Εποχής του 

Χαλκού από την Ουγκαρίτ και την Μεγιδδώ, αλλά και την Χαζώρ της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου. Στην έρευνα ο τύπος αυτός που χαρακτηρίζεται από ένα 

κωνικό στέμμα με κέρατα αναγνωρίζεται ως απεικόνιση του θεού Ελ ή κάποιου 

άλλου θεού, όπως ο Βάαλ1656. Ο A. MAEIR1657 αναγνωρίζει τον ένθρονο ως ένα 

φιλισταϊκό θεό που έχει δανειστεί στοιχεία απεικόνισης του χαναναϊκού θεού 

Ελ.  

Πήλινα αγαλματίδια αρσενικών μορφών εμφανίζονται σε ιουδαϊκά 

στρώματα της Εποχής του Σιδήρου ΙΙC (720-600 π. Χ.), αλλά ως ιππείς, μάλιστα 

χωρίς θεϊκά χαρακτηριστικά (εικ. 474. 475. )1658, καθώς και πολλοί ίπποι χωρίς 

αναβάτη (εικ. 476. 477)1659. Στην πλειονότητά τους τα ευρήματα αυτά έρχονται 

στο φως σε ανασκαφές οικιών, ενώ μόνο πέντε βρέθηκαν σε τάφους. Οι ίπποι 

1654 Βλ. CH. UELINGER: Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 121 εικ. 42 & 43. Η 
πήλινη κεφαλή από το Τελλ ελ-Ουμεϊρί (στο ίδιο σελ. 121 εικ. 44) δεν φαίνεται να έχει 
θεϊκά χαρακτηριστικά. Εξαιτίας του γεγονότος ότι παίζει δίαυλο ίσως  θα έπρεπε να 
αποκλειστεί από την κατηγορία "άγαλμα θεότητας".     
1655 A. MAEIR: “A Seated Figurine from Tell es-Safi/Gath: A Philistine Image of El?”, στο C. 
Cohen, V. Hurowitz κ.α.: Birkat Shalom: Studies in the Bible, Ancient Near Eastern Literature, and 
Postbiblical Judaism Presented to Shalom M. Paul on the Occasion of His Seventieth Birthday, 
Winona Lake 2008, σελ. 627-635 & D. BEN-SHLOMO: Philistine Iconograghy – Wealth of 
Style and Symbolism, (OBO 241), Fribourg – Göttingen  2010, σελ. 74-75 εικ. 3.32. 
1656 Αν απουσιάζουν τα γένια δεν αποκλείεται να πρόκειται και για τον Βάαλ. O. KEEL & 
CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 118 & A. MAEIR: “A Seated Figurine from Tell es-
Safi/Gath… ό. π. σελ. 630. 
1657 A. MAEIR: “A Seated Figurine from Tell es-Safi/Gath… ό. π. σελ. 630-632. 
1658 Βλ. O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 390-401 κυρίως σελ. 393 εικ. 333a-335. 
1659 Βλ.  I. CORNELIUS: “A Terracotta Horse in Stellenbosch and the Iconography and 
Function of Palestinian Horse Figurines”, στο ZDPV 123 (2007), σελ. 28-36. 
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που βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ προέρχονται από την σπηλιά αρ. 11660 που έχει 

στην έρευνα χαρακτηριστεί ως favissa (χώρος απόθεσης ή ταφής ιερών 

αντικειμένων) κάποιου ιερού χωρίς να έχει γίνει στην έρευνα αποδεκτό1661. 

Γίνεται λόγος για 500 περίπου τέτοια ευρήματα μεταξύ αυτών και 121 στην 

Ιερουσαλήμ1662. Ήδη το 1991 ο R. WENNING1663 θεώρησε ότι στους ιππείς από 

πηλό θα πρέπει να αναγνωριστεί ο σύντροφος της θεάς, την οποία 

αναπαριστούν τα πήλινα γυναικεία ειδώλία. Και αν το ζήτημα για την 

ταυτότητα της θεάς βρίσκει ως απάντηση το όνομα Ασερά, τότε γεννάται το 

ερώτημα, αν οι ιππείς θα έπρεπε να κατανοηθούν ως ομοιώματα του Γιαχβέ.  

Στην Αρχαία Ανατολή ίπποι και αναβάτες σχετίζονται συνήθως με τον 

ηλιακό θεό Σαμάς, αλλά και πολεμικές θεότητες, όπως η θεά Ανάθ. Πράγματι ο 

ηλιακός θεός σχετίζεται κατά την 1η  π.Χ. χιλιετία με το άλογο, όπως δείχνει το 

ανάγλυφο από τη Μαλάτυα και κάποιες σφραγίδες (εικ. 290)1664. Το πρόβλημα 

εμφανίζεται στο γεγονός ότι ο ηλιακός θεός στέκεται όρθιος επί του ίππου και 

1660 Η σπηλιά αυτή βρίσκεται ακριβώς νότια από το όρος του ναού και ερευνήθηκε τη 
δεκαετία του 60΄από την Κ. Kenyon. Στην σπηλιά βρέθηκαν 21 αγαλματίδια ίππων με 
αναβάτη ή χωρίς αυτόν, αρκετά πήλινα ειδώλια της θηλυκής θεάς, θυσιαστήρια, 
λατρευτικά σκεύη, κεραμικά και οστά ζώων που όλα χρονολογούνται στον ύστερο 7ο π.Χ. 
αιώνα. Στην έρευνα πιθανολογείται, επειδή δεν βρέθηκαν οστά νεκρών, ώστε να 
χαρακτηριστεί το σπήλαιο ως τόπος ταφής, ότι πρόκειται για ένα υπαίθριο ιερό για τη 
λατρεία ξένων θεών (πρβλ. 2 Βασ. 23,5). Βλ. W. DEVER: Die God have a Wife?... ό. π. σελ. 
155-157.  
1661 Ι . CORNELIUS: “A Terracotta Horse in Stellenbosch… ό. π. σελ. 30. 
1662  Τα παραπάνω σύμφωνα με την παλαιά αρίθμηση του T. HOLLAND το 1977 (A Study 
of Palestinian Iron Age Backed Clay Figurines, with special Reference to Jerusalem. Cave 1, 
στο Levant 9 (1977),  σελ. 121-155 ). Στην βιβλιογραφία αναφέρονται 25 ευρήματα στη 
Σαμάρεια, 14 στη Μεγίδδω, 16 στο Τελλ Νάσμπε, 21 στη Γκέζερ, 13 στη Βεθσέμες, 8 στη 
Λαχίς, 32 στο Τελλ Γκεμέ. βλ.  O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ.  391 & Ι. 
CORNELIUS: “A Terracotta Horse in Stellenbosch… ό. π. σελ. 28-19.  Το 1996 γίνεται λόγος 
για 174 κεφάλές ίππων μόνο στην Ιερουσαλήμ. Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…  
ό. π. σελ. 537-538. 
1663 Ο ερευνητής θεωρεί ότι στα πήλινα αυτά ομοιώματα αποδίδεται η επιφάνεια μιας 
θεότητας  με ηλιακά χαρακτηριστικά, όπως μπορούν να δείξουν κάποια ευρήματα από 
την Βεθσέμες, μια πόλη με μακρά παράδοση στην λατρεία του Ήλιου. Με το πέρασμα 
των χρόνων ο Γιαχβέ εμφανίζεται σαν ουράνια θεότητα και βασιλιάς και την εποχή 
αυτή, αν γίνει αποδεκτό ένα θεϊκό ζεύγος, πρέπει να διευκρινιστεί ποιος θα μπορούσε να 
ισχύσει ως ο πάρεδρος θεός της θεάς Ασερά. Ο Βάαλ Σαμήμ, ο θεός ήλιος (Σαμάς) ή ο 
Γιαχβέ; Βλ. R. WENNING: “Wer war der Paredros der Aschera? Notizen zu 
Terrakottastatuetten in eisenzeitlichen Gräbern ”, στο Biblische Notizen 59 (1991), σελ. 89-97, 
πρβλ. Ι. CORNELIUS: “A Terracotta Horse in Stellenbosch… ό. π. σελ. 30. 
1664 Ι. CORNELIUS: “A Terracotta Horse in Stellenbosch… ό. π. σελ. 30. 
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δεν ιππεύει. Η σύνδεση του ζώου με τον ήλιο στην Παλαιστίνη ίσως βρίσκει την 

καλύτερη αποτύπωση στο ψηλότερο ανάγλυφο του θυσιαστηρίου της Ταανάχ 

(εικ. 449). Τα βιβλικά επιχειρήματα βασίζονται στην πληροφορία για το άρμα 

του ηλιακού θεού που κατέστρεψε ο βασιλιάς Ιωσίας (2 Βασ. 23,11). Η ερμηνεία 

αυτή ενισχύεται και από ένα διακοσμητικό μοτίβο που μοιάζει με τετράκτινο 

άστρο, ακριβώς ανάμεσα από τα αυτιά των ζώων που μπορεί να κατανοηθεί ως 

σύμβολο του ηλιακού θεού (εικ. 476). Βέβαια τα ευρήματα με το σχέδιο αυτό είναι 

ελάχιστα και ο ισχυρισμός ότι πρόκειται για ηλιακό δίσκο δεν είναι καθόλου 

πειστικός. Στην έρευνα υπάρχει και η πρόταση πρόκειται μάλλον για ένα άνθος 

(εικ. 477αβ)1665.  

Αρκετοί ερευνητές αναγνωρίζουν στους ιππείς ομοιώματα ενός πολεμικού 

θεού του τύπου Βάαλ-Χαδάδ1666. Ο W. DEVER1667 συσχετίζει τους ιππείς με τον 

Βάαλ, τον «καβαλάρη των νεφών» (rkb ῾rpt)1668. Όμως  ο θεός της βροχής δεν 

εμφανίζεται ποτέ πάνω σε άλογο, αλλά μόνο πάνω στον ταύρο του. Ενώ δεν 

λείπει ο συσχετισμός με μια ουράνια θεότητα και τον στρατό της, όπως 

κατανοείται σε πολλά κείμενα της Π.Δ. ο Γιαχβέ ως Σαβαώθ, ως κύριος των 

στρατευμάτων (Ησα. 13,4)1669. Δεν αποκλείεται βέβαια να πρόκειται για 

αφιερώματα της ισραηλιτικής και ιουδαϊκής αριστοκρατίας απλά ως 

απεικονίσεις των ιππέων της ανώτερης τάξης του βασιλείου, είτε για 

απεικονίσεις των ουρανίων ταγμάτων. Σαφώς δεν μπορεί να αποκλειστεί και η 

πιθανότητα να πρόκειται για απλά παιδικά παιχνίδια, όπως συμβαίνει με πολλά 

πήλινα αντικείμενα από την Αρχαιότητα1670. Η έλλειψη θεϊκών χαρακτηριστικών 

ή συμβόλων καθιστούν οποιαδήποτε ερμηνεία των ιππέων ως απεικονίσεις 

θεοτήτων ιδιαίτερα προβληματική. Αλλά και η συσχέτισή τους με τον Γιαχβέ, 

1665 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 392-394. 
1666 E. STERN: “What happened to the Cult Figurines?... ό. π. σελ. 29 και Ι. CORNELIUS: “A 
Terracotta Horse in Stellenbosch… ό. π. σελ. 31.  
1667 Βλ. W. DEVER: Die God have a Wife?... ό. π. σελ. 155-157,  πρβλ. Ι. CORNELIUS: “A 
Terracotta Horse in Stellenbosch… ό. π. σελ. 30. 
1668 O. LORETZ: „Der ugaritisch-hebräische Parallelismus rkb ̒rpt // rkb b ̒rbwt“, στο UF 34 
(2002), σελ. 521-526, & Σ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ: "Εξωβιβλικές Μαρτυρίες Ονομάτων, Φράσεων 
και Θεσμών από την Αρχαία Αίγυπτο και την Αρχαία Ουγκαρίτ στην Π. Δ.", στο Δελτίο 
Βιβλικών Μελετών 30 (2012 τυπ. 2015), σελ. 100-102. 
1669 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 394.  
1670 Ι. CORNELIUS: “A Terracotta Horse in Stellenbosch… ό. π. σελ. 32. 
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επειδή είναι τα μοναδικά ομοιώματα αρσενικών μορφών κοντά στα πήλινα 

ομοιώματα που θεωρούνται ειδώλια της θεάς Ασερά δεν είναι πειστική. 

Πρόκειται για έναν θεό που δεν σχετίζεται με το άλογο. Ίσως η έρευνα 

χρειάζεται να στραφεί προς μια σύγκριση με φοινικικά και κυπριακά αντίστοιχα 

ευρήματα1671. 

  Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο φως αρκετά παραδείγματα 

ομοιωμάτων από πηλό κυρίως σε αντικείμενα λατρευτικής χρήσης, όπως στο 

Χορβάτ Κιτμίτ ή το Έιν Χασεβά1672. Στις περισσότερες  περιπτώσεις αν και 

πιθανότατα πρόκειται για εδωμιτικά ιερά δεν εμφανίζονται θεϊκά 

χαρακτηριστικά σε ομοιώματα ανδρικών μορφών. Θεωρείται πιθανόν ότι 

απεικονίζονται λάτρεις παρά θεότητες. Είναι ενδιαφέρον ότι σε κάποιες 

ανασκαφές με εικονογραφικά ευρήματα, όπως και στην Κουντισλέτ Ασρούτ, στο 

άμεσο περιβάλλον των ευρημάτων έρχονται στο φως ιεροί, λατρευτικοί λίθοι, τα 

ματσεβώθ. Στο ιουδαϊκό ιερό της Αράδ ήρθαν στο φως λίθινες λατρευτικές 

στήλες στο άδυτο και μόνο πήλινα ειδώλια της θεάς που κοντά στο θυσιαστήριο 

στην αυλή του ιερού1673. Δεν βρέθηκε στην Αράδ κάποιο ομοίωμα αρσενικής 

θεότητας και προφανώς το λατρευτικό επίκεντρο της λατρείας του Γιαχβέ θα 

πρέπει να αναζητηθεί στην λίθινη στήλη του αδύτου.  

 

ΙΙ.3.3.7. Ο ένθρονος Γιαχβέ και η πάρεδρος θεά 

Το ερώτημα για την φύση και την σημασία της Ασερά στην ισραηλιτική 

θρησκεία, αλλά πρωτίστως το ερώτημα για την θέση της δίπλα στον Γιαχβέ 

συζητήθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια και αυτό εξαιτίας των επιγραφών που 

ήρθαν στο φως. Το ουσιαστικό ζήτημα συνδέεται με το πρόβλημα της ιδέας ενός  

μονοθεϊσμού στα χρόνια πριν από τον Ιωσία η γενικότερα κατά την 

προαιχμαλωσιακή εποχή με την παραδοχή της ιδέας μιας παρέδρου θεάς δίπλα 

στον Γιαχβέ. Ο όρος πάρεδρος θεά (dea paredra)  τυγχάνει ιδιαίτερα συμπαθής 

στους ερευνητές που θεωρούν δεδομένη την ύπαρξη ενός ανθρωπόμορφου 

1671Βλ. V. KARAGEORGHIS: The Coroplastic Art of Ancient Cyprus. IV. The Cypro-Archaic Period 
small male Figurines, Nicosia 1995, σελ. 61-95 Pl. XXIX-LI.  
1672 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 494-496 και  C. UELINGER: 
Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 129-139. 
1673 A. BERLEJUNG: „Die Anfänge und Ursprünge der Jahwe-Verehrung … ό. π. σ 159-160. 
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ειδώλου του Γιαχβέ στο άδυτο του ναού του Σολομώντα, επειδή 

αντιλαμβάνονται σύμφωνα με την ετυμολόγηση του όρου, ότι το ορατό, 

τρισδιάστατο είδωλο μιας παρέδρου θεάς απαιτεί ένα επίσης ορατό είδωλο του 

συζύγου της. Οπότε, τα στοιχεία που οδηγούν στο λατρευτικό είδωλο της Ασερά 

έχουν ιδιαίτερη σημασία, επειδή ένα άγαλμα της Ασερά προϋποθέτει κατά την 

γνώμη ορισμένων ερευνητών και ένα άγαλμα του  Γιαχβέ. Βέβαια οι επιγραφές 

της Κουντιλλέτ Ατζρούτ, όπως ήδη εκτέθηκε δεν δίνουν σταθερά επιχειρήματα 

για να γίνει αποδεκτή μια θεά, σύνθρονη ή πάρεδρος του Γιαχβέ. Εκτός αυτού 

παραστάσεις ενός θείου ζεύγους στην περιοχή του Ιούδα, όπως υποστήριζαν οι  

O. KEEL &  C. UELINGER1674 δεν έχουν βρεθεί, επειδή τα σχετικά λίγα ευρήματα, 

όπως πήλινα ομοιώματα ιππέων ή άλλα πήλινα ευρήματα δεν μπορούν να 

συνδεθούν με την θεά, αλλά ούτε και να αναγνωριστούν ως ο Γιαχβέ. 

 Την παραπάνω άποψη εγκατέλειψε ο  CH. UELINGER1675 το 1997, όταν 

αναγνώρισε ως απεικόνιση του ένθρονου Γιαχβέ και της παρέδρου Ασεράς ένα 

πήλινο ομοίωμα που αγόρασε το καλοκαίρι του 1990 στην Ιερουσαλήμ ο G. 

JEREMIAS για το προϊστορικό μουσείο του Μονάχου (εικ. 478αβγδ)1676.  Το πήλινο 

αντικείμενο έχει 16 εκ. ύψος, 14 εκ. πλάτος και το βάθος του φτάνει μόλις τα 7 εκ. 

Το εύρημα προσφέρθηκε στον αγοραστή μαζί με δεκάδες άλλα πήλινα 

ευρήματα, όπως όστρακα με αποτυπώσεις σφραγίδων και ομοιώματα ζώων και 

ανθρώπων που μπορούν να χρονολογηθούν τον 8ο και τον 7ο π.Χ. αιώνα. Τα 

αντικείμενα συνόδευε η διαβεβαίωση ότι όλα προέρχονται από το Τελλ Μπέιτ 

Μιρσίμ1677. Το εύρημα είναι ένα πήλινο βάθρο με ίχνη χρώματος, το οποίο 

στηριζόταν σε τέσσερα πόδια. Από αυτά έχουν σωθεί μόνο τα δυο μπροστινά. 

Στο βάθρο αυτό ξεχωρίζουν οι μορφές δυο ανθρωπόμορφων πλασμάτων που 

φαίνεται μάλλον ότι κάθονται, παρά ότι στέκουν. Ο G. JEREMIAS αναφερόμενος 

στην μορφή που καταλαμβάνει τα 2/3 του χώρου κάνει λόγο για ένα τριγωνικό 

1674 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 425. 
1675 CH. UELINGER: Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 149-152. 
1676 Η περιγραφή βασίζεται στην πρώτη δημοσίευση του ευρήματος από τον J. JEREMIAS: 
„Thron oder Wagen? Eine außergewöhnliche Terrakotte aus der späten Eisenzeit in Juda “, 
στο W. Zwickel: Biblische Welten – Festschrift für Martin Metzger zu seinem 65. Geburstag, 
Freiburg – Göttingen 1993, σελ. 41-59. 
1677 Βλ.  J. JEREMIAS: „Thron oder Wagen?... ό. π. σελ. 41-45. 
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πρόσωπο που μπορεί να κατανοηθεί ως η μορφή ενός γενειοφόρου άνδρα1678. Το 

δεύτερο πρόσωπο στα δεξιά του ερμηνεύεται, είτε ως νεότερος άνδρας, είτε ως 

γυναίκα.  O C. UELINGER1679  θεωρεί πιθανότερη μια θηλυκή μορφή στα δεξιά 

του άνδρα. Οι μορφές φαίνεται να στηρίζουν τα χέρια τους σε τρία ερεισίχειρα, 

τα οποία, αν και στις φωτογραφίες δεν είναι ευδιάκριτα, μοιάζουν σύμφωνα με 

τους ερευνητές με λέοντες ή σφίγγες. Η εμφάνιση αυτών των πλασμάτων σε μια 

τέτοια κατασκευή οδηγεί στην ιδέα ότι πρόκειται για έναν θρόνο βασιλέων ή 

θεοτήτων. Ο G. JEREMIAS συγκρίνει το αντικείμενο με τα κυπριακά ομοιώματα 

πολεμικών αρμάτων και θεωρεί ότι ντόπιοι τεχνίτες βασίστηκαν στην μορφή 

τέτοιων αρμάτων και κατασκεύασαν έναν θρόνο για μια πολεμική θεότητα που 

εικονίζεται να μάχεται με τον ηνίοχο ή τον βοηθό πολεμιστή1680.  Ο C. UELINGER 

θα παραβλέψει την σύγκριση με τα κυπριακά πολεμικά άρματα και θα επιμείνει 

στην κατανόηση που θέλει ένα ένθρονο θεϊκό ζεύγος στον θρόνο των χερουβίμ. 

Ως παράλληλο εύρημα αναφέρει το πήλινο ομοίωμα ενός θρόνου σφιγγών από 

τα Σάρεπτα που εμφανίζει δυο αρσενικές σφίγγες να σηκώνουν έναν θρόνο (εικ. 

625)1681. Όμως, οι θρόνοι σφιγγών που έχουν έρθει στο φως δεν είναι διπλοί και 

εμφανίζουν μόνο μόνο μια καθήμενη μορφή. Παρόλα αυτά, το θεϊκό ζεύγος που 

έχει τις πιθανότητες να εικονίζεται, ίσως ως αντίγραφο του συμπλέγματος ενός 

λατρευτικού ειδώλου, θα μπορούσε να είναι, σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, ο 

θεός του βασιλείου του Ιούδα, ο Γιαχβέ μαζί με την πάρεδρο Ασερά. Την θέση 

στηρίζει με τα ακόλουθα επιχειρήματα1682: α) Θεωρεί με σιγουριά ότι πρόκειται 

για έναν θρόνο και όχι για ένα άρμα. β) Είναι βέβαιός ότι οι δυο μορφές είναι 

άνδρας και γυναίκα. γ) Ο άνδρας καταλαμβάνει τον περισσότερο χώρο και η 

γυναίκα βρίσκεται ακριβώς δίπλα του. Και τέλος δ) οι σφίγγες που 

διαμορφώνουν θρόνο ταιριάζουν σε θεότητες. Η μοναδικότητα του ευρήματος 

δεν προσφέρει στην έρευνα αρκετά σύμφωνα με τον O. KEEL1683, ο οποίος θεωρεί 

1678 Βλ.  J. JEREMIAS: „Thron oder Wagen?... ό. π. σελ. 46-47. 
1679 Βλ. C. UELINGER: Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 151. 
1680 Βλ.  J. JEREMIAS: „Thron oder Wagen?... ό. π. σελ. 53-59. 
1681 Βλ. C. UELINGER: Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 149.  
1682 Βλ. C. UELINGER: Anthropomorphic Cult Statuary… ό. π. σελ. 149-152. 
1683 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ.  482. 
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σε περίπτωση που πρόκειται για ένα ζευγάρι πιθανότερη την απεικόνιση ενός 

βασιλικού ζεύγους.  

Ο βαθμός δυσκολίας της ερμηνείας ενός τέτοιου ευρήματος είναι πολύ 

μεγάλος. Ο J. JEREMIAS έθεσε το ζήτημα σε αρχαιολογική βάση, παρά σε 

θρησκευτική, όπως ο C. UELINGER. Αυτό όμως που καθιστά προβληματική την 

ερμηνεία του δευτέρου δεν είναι τόσο η δυσκολία ερμηνείας των πλασμάτων στα 

ερεισίχειρα που χαρακτηρίζονται ως λέοντες ή σφίγγες, αλλά η αναγνώριση 

ενός θηλυκού προσώπου στα δεξιά της κύριας γενειοφόρου μορφής, του 

φερόμενου ως άνδρα-θεού. Στην Αρχαία Ανατολή δεν συνηθίζεται μια γυναικεία 

θεότητα ή μια βασίλισσα να παίρνει θέση στα δεξιά ενός άνδρα θεού ή βασιλιά, 

αλλά στα αριστερά του. Ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό είναι το λίθινο σύμπλεγμα 

ενός ζεύγους από ένα λατρευτικό χώρο της βασιλικής νεκρόπολης στην 

αραμαϊκή πόλη Γκουζάνα (Τελλ Χαλάφ) (εικ. 479)1684. Την ίδια διάταξη έχει και 

άλλο ένα ζευγάρι από το Μαράς, χετιτικής τεχνοτροπίας (εικ. 480)1685. Οι  

αιγύπτιοι φαραώ έχουν και εκείνοι την σύζυγό τους στα αριστερά (εικ. 481)1686. 

Τα ζεύγη θεοτήτων τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε η θεά να βρίσκεται στα 

αριστερά του κυρίαρχου θεού, όπως ο Χαδάδ και η Αταργάτις της Ιεράπολης και 

της Δούρα Ευρωπού (εικ. 482. 483.)1687. Σε περίπτωση μιας θεϊκής τριάδας, η θεά 

παραμένει στα αριστερά και ο νεαρός θεός και διάδοχος εμφανίζεται στα δεξιά 

του συμπλέγματος. Χαρακτηριστικά είναι τα αγάλματα των Βάαλ Χαδάδ επί του 

ταύρου, της θεάς επί του λέοντος και του σεληνιακού θεού στην είσοδο του 

ανακτόρου της Τελλ Χαλάφ (εικ. 310), καθώς και τα αιγυπτιακά ζεύγη θεοτήτων, 

όπως ο Όσιρις, η Ίσιδα και ο Ώρος (εικ. 484)1688. Σε κάθε περίπτωση η απόδοση 

της παράστασης αυτής στον επί των χερουβίμ καθήμενο Γιαχβέ και την ένθρονη 

1684 Βλ. N. CHOLIDIS & L. MARTIN: Der Tell Halaf… ό. π. σελ.  18 εικ. 14 και σελ. 58 εικ. 79. 
1685 Σήμερα βρισκεται στο μουσείο των Αδάνων Βλ. U. WINTER: Frau und Göttin – 
Exegetischen und Ikonographischen Studien zum weiblichen Gottesbild im Alten Israel und seiner 
Umwelt, (OBO), Fribourg-Göttingen 1983,  εικ. 4. 
1686 G. GARBINI: Alte Kulturen des Vorderen Orients, Gütersloh 1968, σελ. 135 εικ. 178. 
1687 Βλ. G. GARSTANG: The Syrian Goddess – Lucians “de dea Syria” with a Life of Lucian, 
London 1913,  σελ. 70 εικ. 7 και K. BUTCHER: “Two Syrian Deities”, στο Syria 84 (2007), σελ. 
277-286 εικ. 1. 10, 11, 12 & 13.  
1688 J. LEIPOLDT: Umwelt des Urchristentums III. Bilder zur neutestamentlichen Zeitalter, Berlin 
61987, εικ. 268. 
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Ασερά φαίνεται ιδιαίτερα προβληματική. Μάλλον η στάση των σωμάτων του 

συμπλέγματος συνηγορεί υπέρ της κατανόησης του ομοιώματος ως άρματος1689. 

 

ΙΙ.3.3.8. Ο Γιαχβέ και η Ασερά σε ένα όστρακο από την Ιερουσαλήμ 

Όπως ήδη έχει εκτεθεί οι δυο μορφές του δαίμονος Βήσα (Μπες) κάτω, 

αλλά και μπροστά από την επιγραφή της Κουντιλλέτ Ατζρούτ έχουν από 

κάποιους ερευνητές αναγνωριστεί ως απεικονίσεις του Γιαχβέ και της Ασερά. 

Βέβαια είναι σαφές ότι πρόκειται για δυο μορφές του Μπες, ίσως ενός Μπες και 

μιας Μπεσέτ, όπως ονομάζονται οι δαίμονες αυτοί στην θηλυκή εκδοχή τους1690. 

Σε αυτό συνηγορούν τα στήθη της μικρότερης μορφής, αλλά δεν είναι και 

απαραίτητο να κατανοηθεί ως φαλλός η ουρά του θηλυκού δαίμονα. Στην 

έρευνα υποστηρίζεται και η άποψη ότι πρόκειται για έναν ερμαφρόδιτο Μπες1691. 

Το σίγουρο είναι ότι οι φιγούρες αυτές δεν σχετίζονται με την επιγραφή και δεν 

αποδίδουν τον Γιαχβέ και την Ασερά, αλλά τον αιγυπτιακό αυτό θεό1692, αρκετά 

αγαπητό στην περιοχή της Παλαιστίνης και την σύζυγό του, Μπεσέτ1693. Σε κάθε 

περίπτωση φαίνεται ότι το σχέδιο δεν σχετίζεται με την επιγραφή, επειδή καθώς 

φαίνεται οι μορφές σχεδιάστηκαν μετά την επιγραφή και χωρίς να λειφθεί 

υπόψιν το υπάρχον κείμενο. Κάλυψαν μάλιστα μεγάλο μέρος της, αλλά και την 

παράσταση του ιερού δέντρου, μιας ασερά που είχε σχεδιαστεί ακριβώς από 

κάτω και έτσι σβήστηκε.   

Στην πρόσφατη έρευνα ως απεικόνιση του Γιαχβέ και της Ασερά 

χαρακτηρίζεται ένα σχέδιο πάνω σε ένα όστρακο που είχε ήδη έρθει στο φως τα 

1689  Για τα κυπριακά άρματα από πηλό Βλ. V. KARAGEORGHIS: The Coroplastic Art of 
Ancient Cyprus. IV. The Cypro-Archaic Period small male Figurines, Nicosia 1995, σελ. 105-120, Pl. 
LXI-LXXII. 
1690  Βλ. το λήμμα «Beset» στο H. BONNET: Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, 
Berlin 1952, σελ. 116-118 εικ. 38. 
1691 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 244-248. 
1692 J. A. EMERTON:"Yahweh and His Asherah: The Goddess or Her Symbol?", στο Vetus 
Testamentum 49. (1999), σελ. 334. 
1693 Το πόσο δημοφιλής ήταν ο αιγυπτιακός Βήσας (Μπές) στην Παλαιστίνη φαίνεται από 
το μεγάλο πλήθος αγαλματιδίων και φυλακτών του θεού που έχουν βρεθεί από την 
αρχαιολογική σκαπάνη. Λεπτομερής κατάλογος ευρημάτων έως το 1993 βλ. C. 
HERRMANN: Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel, OBO 138, Freiburg-Göttingen 1994, 
σελ. 316-391. 481-492. Για τα νεώτερα ευρήματα βλ. το άρθρο του ιδίου: "Weitere 
ägyptische Amulette aus Palästina/Israel",  στο DPV 123(2007), σελ. 93-132. 
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έτη 1923-1925 από τις ανασκαφές του R. A. C. MACALISTER, στο λόφο Οφέλ 

στην Ιερουσαλήμ (εικ. 485αβ )1694. Το όστρακο που μπορεί να χρονολογηθεί τον 8ο 

π.Χ. αιώνα δεν παρουσιάζει ίχνη χρώματος, διασώζει όμως χαραγμένο ένα 

σχέδιο με 6,55 εκ. ύψος και 8,45 εκ. πλάτος. Το σχέδιο εμφανίζει δυο τριγωνικές 

μορφές, τις οποίες ο  G. GILMOUR1695 ζεύγος. Ερμηνεύοντας την μορφή στα 

αριστερά του συμπλέγματος ως αρσενική και την μικρότερη στα δεξιά ως 

θηλυκή. Κάτω από τις μορφές εμφανίζονται τέσσερα ημικύκλια. Η λεγόμενη 

θηλυκή, σχεδιασμένη σαν ένα Χ, με σώμα και κεφάλι ισομεγέθη , εμφανίζεται 

στο ύψος περίπου όσο το κεφάλι της αρσενικής μορφής. Ο ερευνητής 

χαρακτηρίζει το ζεύγος ως απεικόνιση του Γιαχβέ και της Ασερά που 

ακολουθούν μοτίβα απεικόνισης θεοτήτων σε χρήση ήδη από την Ύστερη Εποχή 

του Χαλκού1696. Η θηλυκή μορφή έχει τριγωνικό σώμα, πράγμα που θα μπορούσε 

να ενισχύσει την ιδέα για την ταυτοποίηση της θηλυκής μορφής ως της θεάς 

Ασερά. Το επιχείρημα βασίζεται στην λειτουργία του ανεστραμμένου τριγώνου 

ως συμβόλου της γενετήσιας φύσης της μητέρας θεάς, ένα σύμβολο της θεϊκής 

μητρότητας. Τέτοιες παραστάσεις έχουν έρθει στο φως στην αρχαία Συρία και 

την Παλαιστίνη της Εποχής του Χαλκού. Στην αρχαία Ουγκαρίτ μια μεταλλική 

πλακέτα της θεάς βρέθηκε στο λιμάνι της αρχαίας πόλης. Από την θεά 

εμφανίζεται νατουραλιστικά μόνο το κεφάλι μέσα σε ένα πλαίσιο από δώδεκα 

κύκλους. Δυο ακόμη κύκλοι σχηματίζουν τα στήθη, ενώ ένα τρίγωνο βρίσκεται 

στο σημείο που χρειάζεται να δηλωθεί η γυναικεία φύση. Πάνω από αυτό 

εμφανίζεται ένα κλαδί που συμβολίζει το ιερό δέντρο (εικ. 486)1697. Μια περίπου 

ίδια μεταλλική πλακέτα βρέθηκε στο Τελλ ελ-Ατζούλ (εικ. 487) και μια ακόμη 

χωρίς την απόδοση του ιερού  δέντρου βρέθηκε στην Μεγιδδώ (εικ. 488). Πρέπει 

επίσης να σημειωθεί ότι στον τάφο 26Β της ίδια πόλης βρέθηκε και ένα ομοίωμα 

της θεάς από πηλό, στο οποίο όχι μόνο ξεχωρίζει η γεννετήσια φύση, αλλά 

πρόκειται και για μια από τις αρχαιότερες αποδόσεις της θεάς που κρατά τα 

1694 G. GILMOUR: “Αn Iron Age II pictorial Inscription from Jerusalem Illustrating Yahweh 
and Asherah”, στο Palestine Exploration Quarterly 141 (2009), σελ. 87–103. 
1695 G. GILMOUR: “Αn Iron Age II pictorial Inscription from Jerusalem… ό. π. σελ. 90-93. 
1696 G. GILMOUR: “Αn Iron Age II pictorial Inscription from Jerusalem… ό. π. σελ. 93-95. 
1697 U. WINTER: Frau und Göttin – Exegetischen und Ikonographischen Studien zum weiblichen 
Gottesbild im Alten Israel und seiner Umwelt, (OBO), Fribourg-Göttingen 1983,  εικ. 453. 
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στήθη της και μπορεί να χρονολογηθεί τον 16ο-15ο π.Χ. αιώνα (εικ. 489)1698. 

Επίσης το τρίγωνο αυτό εμφανίζεται πιθανόν ως άνθος ανάμεσα  από δυο 

αιγάγρους σε ένα αγγείο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού από την Λαχίς (εικ. 

490)1699. Προφανώς το τριγωνικό άνθος αντικαθιστά το ιερό δέντρο και πρέπει και 

τα δυο να γίνουν κατανοητά ως σύμβολα και απεικονίσεις της θεάς Ασσερά-

Ελάτ, όπως επιβεβαιώνει και η επιγραφή με το όνομα της θεάς πάνω από το ιερό 

δέντρο στο αγγείο από την Λαχίς1700. Η αρσενική μορφή χαρακτηρίζεται έτσι, 

επειδή από αυτήν απουσιάζει το τριγωνικό σύμβολο της θηλυκής φύσης και 

εμφανίζονται μόνο δυο πόδια1701. Τα ημικύκλια κάτω από τις μορφές προτείνεται 

να κατανοηθούν ως νέφη, όρη, ουράνια ύδατα ή γενικότερα σύμβολα του 

φυσικού κόσμου, μέσα από τα οποία αποκαλύπτεται το θεϊκό ζεύγος, ο Γιαχβέ 

και η Ασερά.  

Η πρόταση του G. GILMOUR φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κυρίως για 

την αναζήτηση της αρχαιότερη παράστασης του Γιαχβέ, δεν προβάλλει όμως 

απολύτως κανένα επιχείρημα για την ταυτοποίηση της μεγαλύτερης μορφής με 

τον Γιαχβέ. Από το εύρημα δεν απουσιάζει μόνο κάθε είδους επιγραφή που θα 

μπορούσε να συσχετίσει τις μορφές με τον Γιαχβέ και την Ασσερά, λείπουν 

επιπλέον και τα χαρακτηριστικά εκείνα εκτός του τριγώνου, που δίνουν το 

χαρακτήρα θεότητας σε μια θηλυκή μορφή. Επίσης, στην ερμηνεία του G. 

GILMOUR προβληματική είναι και η θέση των μορφών, επειδή η γυναικεία 

μορφή στέκεται στα αριστερά της ανδρικής. Προφανώς, επειδή πρόκειται  για 

ένα μόνο όστρακο, το σχέδιο ήταν τμήμα μιας μεγαλύτερης παράστασης. Αυτό 

που θα μπορούσε να ειπωθεί είναι ότι εμφανίζεται μια ομοιότητα με τα 

τριγωνικά κεφάλια των μορφών του Βήσα (Μπες & Μπεσέτ) από τον πίθο Α της 

Κουντιλλέτ Ατζρούτ. Η αρσενική μορφή από το ιεροσολημήτικο όστρακο 

εμφανίζει ένα ιδαίτερο στέμμα ή λοφίο που θα μπορούσε να συγκριθεί με 

απεικονίσεις του Μπες.     

 

1698 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 60-63 εικ. 48.49.50. 
1699 O. KEEL & CH. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 80-85 εικ. 80. 
1700 G. GILMOUR: “Αn Iron Age II pictorial Inscription from Jerusalem… ό. π. σελ. 95. 
1701 G. GILMOUR: “Αn Iron Age II pictorial Inscription from Jerusalem… ό. π. σελ. 99. 
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ΙΙ.3.3.9. Ο απομάκρυνση της θεάς από την Ιερουσαλήμ  

Όπως εκτέθηκε παραπάνω η Ασερά εμφανίζεται στην Π.Δ. με δυο 

διαφορετικές σημασίες και αυτό σε κείμενα που αναφέρονται στην 

προαιχμαλωσιακή εποχή και κυρίως στην έως τον Μανασσή θρησκευτική ζωή 

της Ιερουσαλήμ. Για το μέλλον καθοριστικός παράγοντας καθίσταται το 

δευτερονομιστικό κίνημα και το έργο του βασιλιά Ιωσία που κορυφώνεται με την 

απομάκρυνση της θεάς από το βασιλικό ιερό της Ιερουσαλήμ, καθώς και την 

απαγόρευση και την καταστροφή των ασερίμ στους γύρω ιερούς τόπους (2 Βασ. 

23,6 & 14). Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για μια σταδιακή άρνηση, επειδή οι 

πληροφορίες για το μεταρρυθμιστικό έργο του βασιλιά Εζεκία έναν αιώνα 

νωρίτερα είναι ιδιαίτερα προβληματικές (2 Βασ. 18,4).  Στο β΄ μισό του 8ου π.Χ. 

αιώνα οι Ισραηλίτες διατύπωναν γραπτώς στην Κουντιλλέτ Ατζρούτ μια 

ευλογία, σύμφωνα με την οποία θεωρούσαν ότι ευλογήθηκαν από τον Γιαχβέ 

και την Ασερά του, ενώ ένα Ιουδαίος κοντά στην Χεβρώνα έγραψε στον τάφο του 

ότι ευλογήθηκε από τον Γιαχβέ και σώθηκε από την Ασερά του1702. Οι επιστολές 

που ήρθαν στο φως και πάλι στον νότιο Ιούδα, στην Λαχίς και την Αράδ έναν 

αιώνα αργότερα (τέλη 7ου και αρχές 6ου π. Χ. αι.) διασώζουν ευλογίες, στις οποίες 

ο όρος Ασερά πλέον δεν εμφανίζεται1703. Την ευλογία και τη σωτηρία προσφέρει 

αποκλειστικά και μόνο ο Γιαχβέ. Οι πηγές δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες, ώστε 

να γίνει σαφής η σχέση του Γιαχβέ με την θεά που τελικά εξαφανίζεται. Στις 

περιπτώσεις των ξύλινων ασερίμ πρόκειται για ξύλινους δοκούς με φυτική 

διακόσμηση, οπότε δεν μπορεί να γίνει λόγος για κάποιο είδωλο ή άγαλμα, αλλά 

για ένα σύμβολο της θεάς που καθόλου απίθανο να σχετίστηκε με τον Γιαχβέ. 

Σαφώς το ερώτημα της σχέσης του Γιαχβέ με το ιερό δέντρο της θεάς απαιτεί 

βαθύτερη διερεύνηση και σύγκριση με παρόμοια σύμβολα αρσενικών και 

1702 J. RENZ & W. RÖLLIG: HAE Bd. I., Darmstadt 1995, σελ. 57-64 & 202-211.  Στην 
ανασκαφή της Κουντιλλέτ Ατζρούτ ήρθαν στο φως επιγραφές με 17 ονόματα, μόνο 
εννέα από αυτά έχουν ως συνθετικό το θεοφόρο στοιχείο που προέρχεται από το 
τετραγράμματο. Αυτό φανερώνει ότι στη γενιά αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για έναν 
πολυθεϊσμό, αλλά για ένα διαφορετικό φαινόμενο, στο οποίο ο τοπικός θεός του 
βασιλείου έχει τον πρώτο λόγο. Βλ. M. HEIDE: „Die theophoren Personennamen der 
Kuntillet ̒Ağrud“, στο Die Welt des Orients 32 (2002), σελ. 110-120.  
1703 J. RENZ & W. RÖLLIG: HAE Bd. I., Darmstadt 1995, σελ . 379-380, 382-384, 386-387, 409-
428 και O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 547. 
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θηλυκών θεοτήτων της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής.  Η βιβλική πληροφόρηση ότι 

το γλυπτό (פסל) της Ασερά τοποθετήθηκε στον Ναό της Ιερουσαλήμ καθιστά 

σαφές ότι πρόκειται για ένα ανθρωπόμορφο είδωλο της θεάς. Σε κανένα όμως 

βιβλίκο κείμενο δεν γίνεται λόγος για ένα γλυπτό κατασκεύασμα του Γιαχβέ και 

το κυριότερο λείπει μια τέτοια μνεία από την μεταρρύθμιση του Ιωσία1703F

1704.  

Η πληροφορία ότι με την μεταρρύθμιση του Ιωσία το είδωλο της θεάς 

απομακρύνθηκε από τον Ναό και καταστράφηκε θα μπορούσε να συγκριθεί με 

το φαινόμενο της εξαφάνισης των πήλινων αγαλματιδίων των θηλυκών μορφών 

και ερμηνεύονται ως αγαλματίδια της θεάς ακριβώς κατά τα τέλη του 7ου π.Χ. 

αιώνα1705. Προφανώς, όταν η θεά εξαφανίστηκε από τον Ναό, θα σταμάτησε 

παράλληλα με βασιλική επέμβαση η παραγωγή και η διάθεση των πήλινων 

ειδωλίων της θεάς. Ίσως την εποχή αυτή εξαφανίστηκε και το όνομά της και από 

την ευλογία του Γιαχβέ1706. Αλλά και μετά το θάνατο του Ιωσία οι προφήτες 

προσπαθούν εκ νέου να αποτρέψουν τον λαό από την λατρεία της θεάς που 

καλείται «βασίλισσα των ουρανών» (Ιερ. 44, 15-19)1707, πράγμα που φανερώνει ότι 

κατά την ασσυριακή περίοδο στοιχεία της μεσοποταμιακής, ουράνιας Ιστάρ 

είχαν αναμειχθεί με την τοπική  Ασερά1708.  Ίσως η αιχμαλωσία λειτούργησε ως 

καθοριστικός παράγοντας στο ζήτημα της άρνησης της θεάς.  

Στην Μισνά1709 με τον όρο אשרה  γίνεται κατανοητό την εποχή αυτή μόνο 

κάποιο ιερό δένδρο και σε καμία περίπτωση μια ξύλινη λατρευτική στήλη1709F

1710. 

1704 T. METTINGER: No Graven Image…  ό. π. σελ. 103, C. UELINGER:  “Gab es eine 
joschijanische Kultreform? Plädoyer für ein begründetes Minimum”, στο W. Groß : Jeremia 
und die deuteronomistische Bewegung (BBB 98), Bodenheim 1995, σελ. 57-89, O. KEEL: Warum 
im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild gestanden haben dürfte“, στο G. 
Boehm: Homo pictor (Colloquium Rauricum 7), Leipzig 2001, σελ. 272. 
1705 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 547. 
1706 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 547. 
1707 Αυτή η λατρεία πρέπει να αναφέρεται στην θεά Ιστάρ και έχει ουράνια 
χαρακτηριστικά. Βλ.  O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 489-492 & 598. 
1708 Ίσως και τα ομοιώματα περιστεριών που εμφανίζονται ως ευρήματα και σχετίζονται 
με την θεά οφείλεται στην παραπάνω μίξη. Βλ. Βλ. R. WENNING: “Wer war der Paredros 
der Aschera? Notizen zu Terrakottastatuetten in eisenzeitlichen Gräbern ”, στο Biblische 
Notizen 59 (1991), σελ. 93-94. 
1709 Avoda Zara  3,7-10 
1710  Βλ. W. ELMSTLE: The Mishna on Idolatry ‘Avoda Zara, (TSBPL Vol. 8.) Cambridge 1911,  
σελ. 54. Η απάντηση στην ερώτηση «τι είναι η Ασερά;» (אינו היא אשרה), δίνεται με τα εξής 
λόγια: «κάθε (δέντρο), κάτω από το οποίο λαμβάνει χώρα λατρεία ειδώλων» (עבודה גלולים).  
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Πρώτοι οι Ο΄ μεταφράζοντας το όρο ως «ἂλσος» δείχνουν ότι την ελληνιστική 

εποχή ο όρος χαρακτηρίζει πολύ περισσότερο τα ιερά δένδρα του αρχαίου 

κόσμου που σχετίζονταν με την λατρεία ορισμένων θεών1711. Πολύ πιθανόν ο 

όρος να προσαρμόστηκε στα δεδομένα του ειδωλολατρικού περιβάλλοντος της 

Παλαιστίνης τα ελληνορωμαϊκά χρόνια. 

Στην Π.Δ. η σύνδεση του ρήματος  «κατασκευάζω» με το ουσιαστικό 

«είδωλο» (פסל) δεν συναντάται μόνο στην διήγηση του δευτερονομιστού έργου 

για το είδωλο της Ασερά που κατασκεύασε ή απλά έφερε στον ναό ο Μανασσής. 

Εμφανίζεται και στην απαγόρευση των ειδώλων στο Δεκάλογο. Η ομοιότητα δεν 

φαίνεται να είναι κάτι το τυχαίο. Ενώ οι παλαιότερες διηγήσεις αναφέρονται 

στην κατασκευή κάποιου ειδώλου με τον όρο מסכה «χυτόν», «γλυπτόν», όπως 

επιβάλλεται από την διήγηση του χρυσού μόσχου, στον Δεκάλογο επιλέγεται ο 

ίδιος όρος που χρησιμοποιείται για το είδωλο της θεάς Ασερά. Δεν αποκλείεται 

το πρώτο μέρος της δεκαλογικής απαγόρευσης "δεν θα κατασκευάσεις είδωλο" να 

έχει την αφετηρία του στην συγκεκριμένη ιστορική συνάφεια με κυρίαρχα τα 

χαρακτηριστικά επεισόδια της κατασκευής (עשה) του ειδώλου της θεάς (  פסל

 .από τον Μανασσή και της καταστροφής του από τον Ιωσία (האשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1711 βλ. W. ELMSTLE: The Mishna on Idolatry ‘Avoda Zara ….ό.π. σελ. 60-61. 
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ΙΙ.3.4. "ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ" 

ΑΣΣΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

 

ΙΙ.3.4.1.Το  πρίσμα του Σαργών Β΄από την Νιμρούδ (Καχλού) 

Εκτός από τις πληροφορίες της Π.Δ. για τα λατρευτικά είδωλα στη ζωή των 

δυο βασιλείων κατά την προαιχμαλωσιακή εποχή, σήμερα βρίσκονται στην 

διάθεση της έρευνας γραπτές και εικαστικές μαρτυρίες που ήρθαν στο φως στην 

Μεσοποταμία. Η ασσυριακή επέκταση προς τα δυτικά έφερε τα κράτη του 

Ισραήλ και του Ιούδα  αντιμέτωπα με τον πιο πανίσχυρο στρατό της εποχής. Οι 

συνέπειες έγιναν ορατές με την κατάκτηση της Σαμάρειας από τους Ασσυρίους 

το 722 π.Χ. και την καταστροφή πολλών πόλεων του Ιούδα μετά από μια 

εικοσαετία. Στα πλαίσια των κατακτήσεών τους οι Ασσύριοι βασιλείς 

κατέγραφαν για ευνόητους λόγους γεγονότα από τις εκστρατείες και τις 

κατακτήσεις τους σε κείμενα μνημειακού χαρακτήρα, όπως στήλες και 

πρίσματα, καθώς επίσης διακοσμούσαν τα ανάκτορά τους με ανάγλυφα που 

αναπαριστούσαν την κατάκτηση σημαντικών πόλεων της επικράτειάς τους.  

Η Σαμάρεια, πρωτεύουσα του αρχαίου κράτους του Ισραήλ κατακτήθηκε από 

τους Ασσυρίους το έτος 722 π.Χ., λίγους μήνες πριν από το θάνατο του 

Σαλμανάσαρ Ε΄ και την ανάρρηση στον ασσυριακό θρόνο του Σαργών Β΄1712. Με 

την κατάκτηση η περιοχή μετατράπηκε σε ασσυριακή επαρχία με το όνομα 

Samerīna1713. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η κατάκτηση της πόλης εμφανίζεται σε 

μια σειρά βασιλικών επιγραφών του  Σαργών Β΄ ως δικό του επίτευγμα. Σε μια 

από αυτές, το πρίσμα του Σαργών Β΄ από τη Νιμρούδ εμφανίζεται μια αναφορά 

που ενισχύει τα επιχειρήματα της έρευνας στο ερώτημα για την ύπαρξη 

λατρευτικών αγαλμάτων στα ιερά της Σαμάρειας (εικ. 491)1714. Το εξάπλευρο 

1712 Η πληροφορία ότι η Σαμάρεια καταστράφηκε από τον Σαλμανάσσαρ θεωρείται στην 
σύγχρονη έρευνα ακριβής.  Βλ. H. DONNER: Geschichte Israels…ό.π. σελ. 346. Πρβλ. K. 
VEENHOF: Geschichte des Alten Orients…ό.π. σελ. 254-255. Βασική πηγή είναι τα Χρονικά 
του νεοασσυριακού κράτους βλ. τη μετάφραση των αποσπασμάτων από τα Χρονικά από 
τον R. BORGER, στο TUAT I/4 σελ. 401-402.   
1713 H. DONNER: Geschichte Israels…ό.π. σελ. 346. 
1714 Βλ. C. J. GADD: “ Inscribed Prisms of Sargon II from Nimrud“, στο  Iraq 16 (1954), σελ.  
175 εικ. XLΙΙΙ. Το επιχείρημα χρησιμοποιούν οι B. BECKING: “Assyrian Evidence for Iconic 
Polytheism in Ancient Israel?”   στο , Karel Van Der Toorn (ed.), The Image and the Book, Iconic 
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πρίσμα του Σαργών βρέθηκε το 1953 στη Νιμρούδ, αρχαία Kahlu (βιβλ. Kalah)1715 

και αναφέρεται στις κατακτήσεις του Σαργών Β΄, στις οποίες συγκαταλέγεται 

και η Σαμάρεια1716. Το κείμενο του πρίσματος (Nimrud Prism  IV: 25-49) 

αναφέρεται στην άρνηση των ηγετών της πρωτεύουσας του βορείου κράτους να 

καταβάλουν το φόρο υποτέλειας και να δηλώσουν υποταγή στην ασσυριακή 

δύναμη. Επαναστάτησαν και ο Σαργών τους πολέμησε "με την δύναμη1717 των 

μεγάλων θεών, των κυρίων του" („[i-n]a  e-mu-uq  ilani(MEŠ) rabuti(MEŠ) 

[bêl]ê(MEŠ)-ia“ Nimrud Prism IV.29). Στον επόμενο στίχο εμφανίζεται ως γεγονός 

η κατάκτηση της Σαμάρειας, αφού ο μονάρχης μνημονεύει την λεία που κέρδισε 

από την εκστρατεία του με τα παρακάτω λόγια:  

IV. 

31      ? +7 lim 2 mê 80 nišê (MEŠ) a-di 

(iş)narkab-[ati]… 

VI.  

31            27.280 κατοίκους και  

πολεμικά άρματα  

Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997, 
σελ. 157-171.  H. NIEHR:  „In Search of YHWH’S Cult Statue in First Temple“, στο Karel Van 
Der Toorn : The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel 
and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ.73-95 πρβλ. του ιδίου„Götterbilder und 
Bilderverbot“, στο M.Oeming/ K. Schmid: Der eine Gott und die Götter, Polytheismus und 
Monotheismus im antiken Israel,  Zürich 2003.  (ATANT 82) σελ. 227-247  πρβλ. του ιδίου.  
„Einblicke in die Konfliktgeschichte des Bildes im antiken Syrien-Palästina“, στο Reinhard 
Hoeps  (Hg), Handbuch der Bildtheologie, Band I: Bild – Konflikte, Paterborn 2007, σελ. 25-52.  
C. UELINGER: „Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for 
Yahweh’s Cult Images”, στο , Karel Van Der Toorn: The Image and the Book, Iconic Cults, 
Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 
125-127. Πρβλ.  Του ιδίου: "... und wo sind die Götter von Samarien?" : die Wegführung  
syrisch-palästinensischer Kultstatuen auf einem Relief Sargons II. in Horsabad/Dur-Šarrukin, 
στο M. Dietrich – I. Kottsieper: "Und Mose schrieb dieses Lied auf"- Studien zum Alten 
Testament und zum Alten Orient (Festschrift für Oswald Loretz) Münster 1998 σελ. 742-743. 
Μια κριτική βλ. N. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image – Notes on the 
Assumed Anthropomorphic Cult Statues in the Temples of YHWH in the Pre-Exilic Period”, 
στο  Ugarit Forschungen 31 (1999), Münster 2000, σελ. 395-398 
1715 J. READE: “Nimrud” στο J. Curtis: Fifty Years of Mesopotamian Discovery, London 1982, 
σελ. 99-112 & H. KOCH: Königreiche im alten Vorderen Orient, Mainz am Rhein 2006, σελ. 112-
114. 
1716  Η επιγραφή του πρίσματος εκδόθηκε με αγγλική μετάφραση από τον C. J. GADD: 
“Inscribed Prisms of Sargon II from Nimrud“, στο  Iraq 16 (1954), σελ.  173-201. εικ. XLIV-L.,  
Μετάφραση στα γερμανικά έγινε από τον R. BORGER: " Historische Texte in akkadischer 
Sprache", στο TUAT I/4 σελ. 282. 
1717 Ο όρος emūqu έχει την σημασία "φυσική δύναμη", αλλά σημαίνει επίσης "βία", 
"δεξιότητα" και "δυνατότητα". Συναντάται επίσης και με την σημασία "στρατιωτική 
δύναμη", το στράτευμα.  Βλ το λήμμα “emūqu" στο CAD Vol. 4. ό. π. σελ. 157-161. 
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32  ù   ilani(MEŠ) 

 ti-ik-li-šú-un  ša-la-ti-iš am-nu 

32 καθώς και τους θεούς  

που εμπιστεύονταν1718 απαρίθμησα ως 

λεία 

Ο εκδότης του κειμένου σημειώνει ότι  η φράση «και τους θεούς που 

εμπιστεύονταν» αναφέρεται στον πολυθεϊσμό του αρχαίου Ισραήλ1719. Έχει 

προταθεί ότι το κείμενο αναφέρεται στα ομοιώματα των ταύρων, που είναι 

γνωστά από την Π.Δ. για τα ιερά του βορείου κράτους ή σε ανθρωπόμορφα 

είδωλα, του Γιαχβέ1720 και της Ασσερά1721. Το κείμενο θυμίζει το κήρυγμα του 

προφήτη Ωσηέ για τον ταύρο της Σαμάρειας που γίνεται φόρος στον Ασσύριο 

κατακτητή. Στην ουσία δεν είναι καθόλου σαφές τι είδους αντικείμενα 

προσδιορίζει ο όρος «ilāni»1722. Μια από τις σημασίες του όρου ilu στον ενικό και 

τον πληθυντικό είναι και "λατρευτικά είδωλα θεοτήτων"1723. Με την σημασία 

αυτή εμφανίζεται ο όρος αναφερόμενος στα είδωλα των εχθρών που οι Ασσύριοι 

απομάκρυναν από τους κατεκτημένους λαούς.    

1718  Πρόκειται για το ρήμα “taqalu” που έχει τη σημασία εμπιστεύομαι, βασίζομαι, 
στηρίζομαι. Χρησιμοποιείται σε ανθρώπους, αλλά και για την εμπιστοσύνη ανθρώπων 
στους θεούς. Χαρακτηριστική είναι μια βαβυλωνιακή ρήση για την πίστη στον θεό 
Ναμπού: «Άφησε τον καθένα να πιστεύει όποιον πιστεύει, εμείς (όμως) πιστεύουμε τον 
Ναμπού» (mannu ana ša ta-kil-ù lu ta-kil  aninu ana Nabu tak-la-a-ni). Εμφανίζεται  και σε 
πολεμική συνάφεια για την εμπιστοσύνη σε μια στρατιωτική δύναμη βλ. το λήμμα 
“taqalu” στο CAD Vol. 18, Chicago 2006, σελ. 63-68. 
1719  C. J. GADD: “ Inscribed Prisms of Sargon II from Nimrud“ στο Iraq 16 (1954), σελ. 181. 
1720 H. NIEHR: „Götterbilder und Bilderverbot…ό.π. σελ. 230 
1721  Βλ. C. UEHLINGER: „Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the 
Search for Yahweh’s Cult Images...ό.π. σελ. 125 
1722  Βλ .N. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image...ό.π. σελ.  396.  Ο C. 
UEHLINGER βασισμένος στην άμεση αναφορά στα πολεμικά άρματα είχε προτείνει  ότι 
ο όρος «ilāni» αναφέρεται πιθανόν σε πολεμικά λάβαρα ή παλλάδια με παραστάσεις 
θεών, όπως εκείνα που έφερνε στην μάχη ο ασσυριακός στρατός. Σε νεώτερη όμως 
δημοσίευση του βρίσκει την ερμηνεία αυτή λιγότερο πιθανή  βλ. του ιδίου: "... und wo 
sind die Götter von Samarien?"...ό.π. σελ. 743 σημ. 24 πρβλ. του ιδίου: „Anthropomorphic 
Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for Yahweh’s Cult Images...ό. π. σελ. 125 
σημ. 141. Υπέρ των ανθρωπόμορφων αγαλμάτων τάσσεται και ο B. BECKING, ο οποίος 
αναιρεί την ιδέα των πολεμικών λαβάρων ή παλλαδίων των θέων. Θεωρεί πως η 
υπόθεση ότι πρόκειται για τον Γιαχβέ και την Ασσερά  φαίνεται δελεαστική, θα πρέπει 
όμως να βρεθούν ουσιαστικά επιχειρήματα για να στηρίξουν αυτή την ερμηνεία βλ. του 
ιδίου: “Assyrian Evidence for Iconic Polytheism in Ancient Israel?... ό.π. σελ. 166. 
1723 Ο όρος δεν αναφέρεται μόνο στα τρισδιάστατα είδωλα σε φυσικό μέγεθος, αλλά και 
στα σύμβολα των θεών, ακόμη και εκείνα που ο Ασσύριος μονάρχης φέρει στην αλυσίδα 
γύρω από το λαιμό του. Βλ  το λήμμα “ilu 7ab” στο CAD Vol. 7, Chicago 1960, σελ. 102-103. 
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Στην κατάκτηση της Σαμάρειας αναφέρονται δυο ακόμη κείμενα του 

Σαργών Β΄, τα Χρονικά του βασιλέως  και η μεγάλη πομπώδης επιγραφή από  το 

Dur-Sharukin, το  σημερινό Horshabad1724. Στα κείμενα αυτά γίνεται λόγος για 

την μετοικεσία του πληθυσμού της Σαμάρειας και  την ενσωμάτωση των 

πολεμικών αρμάτων των κατεκτημένων στον ασσυριακό στρατό. Δεν γίνεται 

όμως απολύτως καμία αναφορά στην μετοικεσία των θεών («ilāni»),  ούτε στην 

επιγραφή, ούτε και στα Χρονικά. Τα δυο αυτά κείμενα  είναι αρχαιότερα από το 

πρίσμα, το οποίο πιθανότατα καταγράφηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

περιέχει το έτος 706 π.Χ. Χρονολογείται αρκετά χρόνια μετά από την πτώση της 

Σαμάρειας1725. Εκτός αυτού, ο συντάκτης του πρίσματος παραθέτει 

διαφορετικούς  αριθμούς για τα λάφυρα και τους αιχμαλώτους, ενώ διακρίνεται 

από την ροπή προς στην υπερβολή1726. Τα άρματα που κατασχέθηκαν στη 

Σαμάρεια σύμφωνα με τα Χρονικά (στ. 15) και την μεγάλη, πομπώδη επιγραφή 

(στ. 24) του Σαργών  ήταν πεντήντα. Το πρίσμα κάνει λόγο για διακόσια 

πολεμικά άρματα. Αλλά και ο αριθμός των αιχμαλώτων από τη Σαμάρεια έχει 

στο πρίσμα διπλασιαστεί. 

Την ίδια ακριβώς φράση „ilani(MEŠ) ti-ik-li-šú-un ša-la-ti-iš am-nu“ «τους 

θεούς που εμπιστεύονταν απαρίθμησα ως λάφυρα» χρησιμοποιεί και ο βασιλιάς 

Ασσαρχαδών σε μια επιγραφή για την εκστρατεία του κατά των Ελαμιτών1727. 

Κυρίως το πρώτο σκέλος, σε πρώτο βέβαια πρόσωπο „ilani(MEŠ) ti-ik-li-ia“ «τους 

θεούς που εμπιστεύομαι», σύμφωνα με την έρευνα του B. BECKING  εμφανίζεται 

1724  Βλ. τη μετάφραση των κειμένων από τον R. BORGER, στο TUAT I/4 σελ. 378-381 (στ. 
10-18) και σελ. 383-385 (στ. 223-25). Τα κείμενα βρέθηκαν στο παλάτι του Σαργών στο 
Dur-Sharukin (φρούριο του Σαργών), σημερινό Horshabad. Η πόλη αυτή βρίσκεται  16 
χλμ. βόρειοανατολικά της Νινευή και επιλέχθηκε ανάμεσα στα 713-707 π.Χ. από τον 
Σαργών Β΄ για πρωτεύουσα του Ασσυριακού κράτους. Ο γιος και διάδοχός του Σεναχερίβ 
εγκατέλειψε την πόλη για την Νινευή  βλ. H. KOCH: Königreiche im alten Vorderen Orient, 
Mainz am Rhein 2006, σελ. 114-116. Πρβλ. H. NISSEN: Geschichte Alt-Vorterasiens, München 
1999, σελ. 99.  
1725 N. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image...ό.π. σελ. 396-398. 
1726 Για παράδειγμα ο φόρος υποτέλειας που παραλαμβάνει ο Σαργών από υποτελείς 
ηγεμόνες υπολογίζεται στις αρχαιότερες πηγές (Χρονικά στ. 192-193) σε 4.609 άλογα, το 
πρίσμα της Νιμρούδ (ΙΙΙ 55-56) παραθέτει 8.609. Το ιππικό της Κάρκεμις υπολογίζεται στα 
Χρονικά σε 200 (στ. 75), το πρίσμα όμως κάνει λόγο για 500 (IV. 21). βλ.  N. NA’AMAN: 
“No Anthropomorphic Graven Image...ό.π. σελ. 398. 
1727 B. BECKING: “Assyrian Evidence for Iconic Polytheism in Ancient Israel?... ό. π.σελ. 164. 
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σε πολλές  νεοασσυριακές βασιλικές επιγραφές μαζί με τα ονόματα των θεών 

των Ασσυρίων1728  και πάντα στην ίδια συνάφεια με την παρουσίαση και την 

αναγνώριση του Ασσύριου βασιλέως1729. Η φράση αυτή εκφράζει την ασσυριακή 

βασιλική ιδεολογία και φαίνεται ως ένας τυπικός λογότυπος για να δείξει ότι οι 

θεοί του ασσυριακού πανθέου στηρίζουν και ενισχύουν τον εκλεκτό μονάρχη. 

Στα πλαίσια της ασσυριακής βασιλικής ιδεολογίας ο λογότυπος αυτός δείχνει ότι 

οι θεοί του Ασσύριου βασιλέα έρχονται σε αντίθεση με τους θεούς των 

κατεκτημένων λαών. Οι ηττημένοι παίρνουν τον δρόμο της αιχμαλωσίας μαζί με 

τα είδωλα των θεών τους που μεταφέρονται ως λάφυρα στην Μεσοποταμία1730.  

Η αντίθεση αυτή εμφανίζεται και στο απόσπασμα του πρίσματος της Νιμρούδ 

που αναφέρεται στην Σαμάρεια. Ο Σαργών κάνοντας λόγο για την επανάσταση 

αναφέρεται στην δική του επίθεση, η οποία σύμφωνα με την επιγραφή  έγινε «με 

την δύναμη των μεγάλων θεών, των κυρίων μου»1731. Η μεγάλοι θεοί και κύριοι 

„ilani(MEŠ) rabuti(MEŠ) [bêl]ê(MEŠ)-ia“  του βασιλέα της Ασσυρίας είναι η 

εγγύηση της νίκης του. Προφανώς η φράση που αναφέρεται στου θεούς της 

Σαμάρειας ανάμεσα στα λάφυρα της πόλης θέλει να τονίσει την αντίθεση 

ανάμεσα στους υποδουλωμένους θεούς των κατακτημένων και τους μεγάλους 

θεούς και κυρίους των Ασσυρίων1732.  Η απουσία μιας αναφοράς στους θεούς της 

1728  Συνήθως αναφέρονται οι θεοί Ασσούρ, Ναβού, Σαμάς, Νεργκάλ, Ιστάρ της Νινευή, 
Σιν και Μαρδούκ βλ. B. BECKING: “Assyrian Evidence for Iconic Polytheism in Ancient 
Israel?...ό.π.σελ. 164. Βλ. τη μετάφραση των κειμένων από τον R. BORGER: "Historische 
Texte in akkadischer Sprache, στο TUAT I/4, Gütersloh 1984, σελ. 394. 
1729  Πρόκειται για τους εξής βασιλείς: Αδάδ-Νιραρί Γ΄, Ασσουρνασιπάλ Β΄, Σαλμανάσαρ 
Γ΄, Σαργών Β΄, Ασσαρχαδών και Ασσουρμπανιπάλ. Για τις επιγραφές και την 
βιβλιογραφία βλ.  B. BECKING: “Assyrian Evidence for Iconic Polytheism in Ancient 
Israel?...ό.π. σελ. 164-165. 
1730  Η πρακτική αυτή είναι γνωστή από τα ιστορικά ανάγλυφα των Ασσυρίων βασιλέων.  
Πρόκειται για ένα ανάγλυφο του Τιγκλάθ-Πιλασαρ Γ΄ στο παλάτι της αρχαίας Kahlu, 
σημερινής Νιμρούδ. Το ανάγλυφο σήμερα που βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο, 
αποτυπώνει την κατάκτηση της Γάζας και την απομάκρυνση των ειδώλων των θεών της 
πόλης. Μια ανάλογη παράσταση αποδίδει το ανάγλυφο της κατάκτησης της Ασκαλώνας 
από το Σεναχερίβ. (Για τις παραστάσεις αυτές βλ. εικ. 15. 16. 17. 18). Βλ. C. UELINGER: 
„Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for Yahweh’s Cult 
Images...ό.π. σελ. 124-127 εικ. 45. 46. Πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder… ό.π. 
σελ. 41-42. 
1731 „ 28 [] ta-ḫa-zu 29. [i-n]a e-mu-uq ilani(MEŠ) rabuti(MEŠ) [bêl]ê(MEŠ)-ia“ βλ. J. GADD: “ 
Inscribed Prisms of Sargon II from Nimrud“ στο Iraq 16 (1954), σελ. 179. 
1732 N. NA’AMAN:  No Anthropomorphic Graven Image... ό. π. σελ. 398. 
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Σαμαρείας στις άλλες  αρχαιότερες από το πρίσμα της Νιμρούδ πηγές του 

Σαργών δείχνει ότι πιθανόν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στην ιστορική μνήμη για την 

κατάκτηση της πόλης. 

Επίσης, ο προγραμματικός στόχος του συντάκτη του κειμένου του 

πρίσματος φαίνεται ότι είναι να τονίσει τα κατορθώματα του Ασσύριου μονάρχη 

υπερβάλλοντας ακόμα και σε αριθμούς. Η υπερβολή και ο  ρόλος της επιγραφής 

κλονίζουν την θεώρηση του κειμένου ως μιας ρεαλιστικής καταγραφής της 

κατάκτησης της πόλης. Οι θεοί των κατεκτημένων αναφέρονται προφανώς για 

να τονιστεί η δύναμη των θεών του Ασσύριου μονάρχη και δεν αναφέρονται 

υποχρεωτικά σε πραγματικά είδωλα που ο ασσυριακός στρατός αφαίρεσε από τα 

ιερά της Σαμάρειας και τα μετέφερε στην Ασσυρία. Αν συνέβη πράγματι κάτι 

τέτοιο, δεν αποκλείεται να έλαβε χώρα το 722 π.Χ., όπως υπονοείται στο βιβλίο 

του προφήτη Ωσηέ, απουσιάζει όμως από τις αρχαιότερες ασσυριακές 

καταγραφές της κατάκτησης.   

Ένα επίσης σημαντικό επιχείρημα για τον πολυθεϊσμό που υπαινίσσεται η 

επιγραφή του Σαργών αντλείται από τη μετάφραση των Ο΄. Πρόκειται για μια 

ανάγνωση που παραδίδει η μετάφραση των Ο΄ στο Δ΄ Βασ. 18,34, στην 

λουκιάνεια αναθεώρηση1733. Το κριτικό υπόμνημα έχει μεταξύ άλλων και την 

ερώτηση «και που εισιν οι θεοι της χωρας σαμαρειας;». Δεν είναι όμως σίγουρο ότι 

η λουκιάνεια αναθεώρηση παραδίδει μια αρχαία ανάγνωση που αναφέρεται 

στην μετοικεσία των ειδώλων των θεών του βορείου κράτους στην Ασσυρία1734. 

 

 

ΙΙ.3.4.2. Τα ανάγλυφα του Σαργών του Β΄από το Dur-Sharrukin    

Ο  Σαργών Β΄ επέλεξε ως πρωτεύουσα του κράτους του  μια μικρή πόλη 16-17 

χλμ. βόρειοανατολικά της Νινευή που έμεινε γνωστή ως το φρούριο του Σαργών, 

Dur-Sharukin (σημερινό Horshabad)1735. Η εποχή που εγκαινίασε ο Σαργών ήταν 

μια εποχή εξάπλωσης και ακμής του νεοασσυριακού κράτους. Στη νέα του 

1733 M. ANBAR: «καὶ ποῡ εἰσι οἱ θεοι τῆς χώρας Σαμαρείας» στο BN 51 (1990), σελ. 7-8, και 
C. UEHLINGER : "... und wo sind die Götter von Samarien?... ό. π. σελ. 743-744. 
1734 C. UEHLINGER : "... und wo sind die Götter von Samarien?... ό. π. σελ. 744. 
1735  βλ. H. KOCH: Königreiche im alten Vorderen Orient, Mainz am Rhein 2006, σελ. 114-116. 
Πρβλ. H. NISSEN: Geschichte Alt-Vorterasiens, München 1999, σελ. 99.  
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πρωτεύουσα πήραν μορφή τα σχέδιά του. Η πόλη ήταν τεράστια και χτίστηκαν 

σε αυτήν φρούριο, ανάκτορο και πολλοί ναοί. Με τον ξαφνικό όμως θάνατο του 

Σαργών Β΄  έπαψε να λειτουργεί ως διοικητικό κέντρο, όταν ο Σεναχερίβ, γιός και 

διάδοχος του, επέλεξε για πρωτεύουσα την Νινευή1736. Οι γαλλικές ανασκαφές  

στα 1844 έφεραν στο φως  το παλάτι του Σαργών, ένα τεράστιο κτίριο με 

αίθουσες που διακοσμούσαν ανάγλυφα, στα οποία απεικονίζονταν ιστορικές 

σκηνές από τις κατακτήσεις του βασιλιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν στους 

βιβλικούς ερευνητές τα ανάγλυφα της αίθουσα 5, στα οποία αναγνωρίζονται 

απεικονίσεις από την εκστρατεία του Σαργών στις περιοχές της Συρίας και της 

Παλαιστίνης1737. 

 Οι αίθουσα αυτή προφανώς χρησίμευε ως χώρος ακρόασης του βασιλιά 

των Ασσυρίων για τους υποτελείς ηγεμόνες και τους διοικητές των επαρχιών 

του1738 ή ως χώρος αναμονής των υποτελών ηγεμόνων πριν την είσοδό τους στην 

αίθουσα του θρόνου (εικ. 492 & 493)1739. Η διακόσμηση της αίθουσας 

περιλαμβάνει την κατάκτηση επαναστατημένων πόλεων κατά του Ασσύριου 

μονάρχη και την παραδειγματική τιμωρία των ηγεμόνων των πόλεων αυτών, 

πράγμα που φανερώνει ότι η επιλογή των σκηνών δεν είχε μόνο στόχο την 

εξύμνηση της δυνάμεως του ασσύριου μονάρχη, αλλά και την νουθεσία των 

υποτελών σε αυτόν ηγεμόνων που επισκέπτονται το ανάκτορο. Στα ανάγλυφα 

της αίθουσας 5 εμφανίζεται η κατάληψη διαφόρων πόλεων, μερικές από τις 

οποίες είναι στην έρευνα γνωστές, επειδή σώθηκαν οι επιγραφές, όπως το όνομα 

της πόλης Amkaruna που αντιστοιχεί στη φιλιασταϊκή Εκρώνα. Ανάμεσα στις 

παραστάσεις αυτές βρίσκεται στο επάνω τμήμα μια δυστυχώς αρκετά 

κατεστραμμένη σκηνή (σκηνή 5.4.3.  εικ. 494), στην οποία Ασσύριοι στρατιώτες 

1736 K. VEENHOF: Geschichte des Alten Orients…ό.π. σελ. 255 
1737 Υπάρχουν τρεις τρόποι κατανόησης των αναγλύφων, α) ο γεωγραφικός, β) η 
κατάταξη των παραστάσεων σε συγκεκριμένη εκστρατεία (palu), αλλά και γ) το 
ενδεχόμενο να συνυπάρχουν στην ίδια αίθουσα περισσότερες εκστρατείες διαφορετικών 
ετών. Στην αίθουσα 5 έχει προταθεί ότι εκτίθενται γεγονότα από δυο εκστρατείες του 
Σαργών Β΄, εκείνης του 720 π.Χ., αλλά και εκείνης του 712 π.Χ. εναντίον της Ασδώδ. Βλ. 
C.UEHLINGER : "... und wo sind die Götter von Samarien?... ό. π. σελ. 765. 
1738  B. BECKING: „Assyrien Evidence for iconic  Polytheism… ό. π. σελ. 168.  
1739 Βλέπε την κάτοψη του ανακτόρου P. E. BOTTA & E. FLADIN: Monument de Ninive Tome 
Ι. Architechture et Sculpture, Paris 1849, Pl. 7,  καθώς και την πλήρη διακόσμηση της 
αίθουσας 5 στο ίδιο έργο τόμος II. Pl. 84 & 85. 
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εγκαταλείπουν μια πόλη, τρίτη σε σειρά πόλη του επάνω διαζώματος, η οποία 

δεν σώζεται στο ανάγλυφο και μεταφέρουν λάφυρα στους ώμους τους, ενώ 

κατευθύνονται προς το μέρος του άρματος του Ασσύριου μονάρχη1740.  

Ο C. UEHLINGER συγκρίνοντας τα σωζόμενα τμήματα από το ανάγλυφο 

προσπάθησε να αποκαταστήσει την σκηνή βασισμένος σε άλλες ασσυριακές 

παραστάσεις, όπως εκείνη του Τιγκλάθ-Πιλεσάρ στην κατάληψη της Γάζας και 

εκείνη του Σεναχερίβ στην σκηνή της κατάληψης της Ασκαλώνας που 

εικονίζουν Ασσύριους στρατιώτες να μεταφέρουν τα λατρευτικά είδωλα των 

θεών των κατεκτημένων ως λάφυρα στην πατρίδα τους1741. Με την σύγκριση ο 

ερευνητής οδηγείται στην ιδέα ότι πρόκειται και μια ανάλογη σκηνή παρέλασης 

των λατρευτικών ειδώλων της άγνωστης κατεκτημένης πόλης1742 και 

συμπληρώνει υποθετικά το ανάγλυφο (εικ. 495. 496.)1743.  Το τελικό συμπέρασμα 

του είναι ότι πιθανόν πρόκειται για μια απεικόνιση της κατάληψης της 

Σαμάρειας, όπως αυτή αποδίδεται γραπτώς στο πρίσμα της Νιμρούδ1744. Το 

βασικό του επιχείρημα είναι η μνεία των θεών της Σαμάρειας στο πρίσμα της 

Νιμρούδ, ενώ απορρίπτει άλλες υποψήφιες πόλεις, όπως η Χαμάθ ή το Καρκάρ, 

1740  Τα ανάγλυφα δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά από τους P. E. BOTTA & E. FLADIN: 
Monument de Ninive Tome II. Architechture et Sculpture, Paris 1849, Pl. 84-91. Η σκηνή θα 
πρέπει να παρατηρηθεί από την εικόνα 91, όπου η πλάκα αρ. 7 έχει κατά το ήμισυ 
καταστραφεί.  Το πάνω κατεστραμμένο διάζωμα είχε την απεικόνιση της πόλης από την 
οποία προέρχονται τα λάφυρα των υπόλοιπων πλακών (πλάκ. 87, 88, 89). Η έλλειψη 
πληροφοριών για την πόλη αυτή τροφοδοτεί και την έρευνα για τη συσχέτισή της με την 
Σαμάρεια. Περιγραφή, αποκατάσταση και επιχειρήματα βλ. C. UELINGER: 
„Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for Yahweh’s Cult 
Images...ό.π. σελ. 125-127.  Πρβλ.  Του ιδίου: "... und wo sind die Götter von Samarien?" : die 
Wegführung  syrisch-palästinensischer Kultstatuen auf einem Relief Sargons II. in 
Horsabad/Dur-Šarrukin...ό.π.΄σελ. 739-776 εικ. 10. 
1741 Για την μετοικεσία των ειδώλων των θεών της πόλης μαζί με τα λάφυρα και τον 
αιχμάλωτο πληθυσμό βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 41-41. εικ. 
1.2.3.4.5.6. Η σύνδεση του αναγλύφου του Τιγκλάθ-Πιλεσαρ με την κατάκτηση της Γάζας 
έχει αμφισβητηθεί από τον N. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image... ό.π. 
σελ. 401-404. 
1742 P. E. BOTTA & E. FLADIN: Monument de Ninive Tome II. Architechture et Sculpture, Paris 
1849, Pl. 91. 
1743 Βλ. C. UELINGER: "... und wo sind die Götter von Samarien?"… ό. π. σελ. 764-765 εικ. 10. 
1744 Ο ερευνητής καταλήγει σε δυο πιθανά σενάρια των τριών κατεκτημένων πόλεων στο 
επάνω διάζωμα. Με το πρώτο σενάριο υποθέτει ότι η πρώτη πόλη είναι το Καρκάρ, η 
δεύτερη η Δαμασκός και τελευταία η Σαμάρεια, ενώ σε μια δεύτερη λύση τη θέση της 
Δαμασκού παίρνει η Χαμάθ. Βλ. C. UELINGER: "... und wo sind die Götter von 
Samarien?"… ό. π. σελ. 769-770. 
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επειδή δεν σώζεται μια ανάλογη μαρτυρία για τους θεούς των πόλεων αυτών. Η 

παράσταση όμως έχει πολλά προβλήματα. Πρώτο πρόβλημα είναι η υπόθεση ότι 

μεταφέρονται  τα ιερά είδωλα των θεών της πόλης, αφού δεν σώζεται τίποτα 

περισσότερο από τους πέντε πρώτους στρατιώτες και τα κάτω άκρα από τους 

τρεις τελευταίους. Δεύτερο πρόβλημα είναι η ταυτότητα της πόλης που 

βρισκόταν στο κατεστραμμένο τμήμα του, από την οποία προφανώς 

προέρχονται και τα λάφυρα. Με την πρόταση ότι πρόκειται για την Σαμάρεια 

διαφώνησε ο B. BECKING, ο οποίος θεωρεί ότι αν γίνει αποδεκτό ότι η αίθουσα 5  

απεικονίζει την καταστροφή των πόλεων που πρωταγωνίστησαν στον 

αντιασσυριακό συνασπισμό του έτους 720 π.Χ., τότε  θα πρέπει η κατεστραμμένη 

πόλη να είναι η Χαμάθ, της οποίας ο βασιλιάς Ιlu/Jaubidi είχε τον ηγετικό ρόλο 

στην συγκεκριμένη επανάσταση και όχι η Σαμάρεια1745. Στην ιδέα αυτή 

αντιπαραβάλλει ο C.UELINGER το επιχείρημα ότι σύμφωνα με την μεγάλη 

επιγραφή του Σαργών  και τα Χρονικά του, η επανάσταση χτυπήθηκε στο 

Καρκάρ και όχι στην Χαμάθ. Επομένως, ακολουθώντας τα γεγονότα στην 

διήγηση των Χρονικών του Σαργών θεωρεί ότι οι τρεις πόλεις που 

παρουσιάζονται στο ανάγλυφο θα μπορούσαν να ταυτιστούν με την Καρκάρ, 

την Χαμάθ ή την Δαμασκό και τρίτη και τελευταία  την Σαμάρεια, από την οποία 

είναι δυνατόν να προέρχονται τα λάφυρα και τα είδωλα των θεών1746. Η υπόθεσή 

του προϋποθέτει την  αποδοχή της ιστορικότητας των πληροφοριών του 

πρίσματος της Νιμρούδ για την μεταφορά των θεών της Σαμάρειας, αλλά 

προκύπτει πρόβλημα στην χρονολόγηση των γεγονότων. Η Σαμάρεια 

κατακτήθηκε το 722 π.Χ. και οι πόλεις που εικονίζονται από την αντιασσυριακή 

συμμαχία κατακτήθηκαν το 720 π.Χ., δηλ. δυο χρόνια αργότερα.  Αν έχει δίκιο 

στην θεωρία του, τότε τα ανάγλυφα θα πρέπει συνοψίζουν γεγονότα 

περισσοτέρων ετών, όπως υποστήριξε αρχικά το 1994 η N.FRANKLIN1747 για τα 

1745 Ο ερευνητής δέχεται την πληροφορία του πρίσματος για τους θεούς της Σαμάρειας, 
αλλά αμφισβητεί ότι το ανάγλυφο του Σαργών Β΄ απεικονίζει την Σαμάρεια. Βλ. B. 
BECKING: „Assyrien Evidence for iconic  Polytheism…ό.π. σελ. 170-171. 
1746 C. UEHLINGER: "... und wo sind die Götter von Samarien?"… ό. π. σελ. 769-770. 
1747Η Nora FRANKLIN ήταν η πρώτη που συνέδεσε την παράσταση με την Σαμάρεια. Τα 
επιχειρήματά της περιορίστηκαν όμως στον οπλισμό και την ενδυμασία των 
κατεκτημένων, όπως αποδίδονται στο ανάγλυφο. Βλ. N. FRANKIN: “The Room V Reliefs 
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έτη 722-709 π.Χ. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από την νεώτερη έρευνα που 

αναγνωρίζει στα ανάγλυφα την καταστροφή πόλεων από την Συρία και την 

Παλαιστίνη της εκστρατείας του έτους 720 π. Χ.1748. 

 Αν δεχτούμε σύμφωνα με το πρίσμα της Νιμρούδ ότι το 722 π.Χ.  

απομακρύνθηκαν οι θεοί της Σαμάρειας για την Ασσυρία και την άποψη του 

C.UELINGER για την απεικόνιση του Χορσαμπάτ, τότε έχουμε δυο κατασχέσεις 

των ειδώλων της πόλης, μια το 722 και μια δεύτερη το 720 π. Χ. Όπως σημειώνει ο 

Ν. NA’AMAN, η Σαμάρεια δεν συνδέεται σε καμία πηγή με τα γεγονότα του 720 

π.Χ. και έτσι δεν θα μπορούσε να έχει καμία θέση στο ανάγλυφο της αίθουσας 5 

του ανακτόρου στο Χορσαμπάτ, το οποίο προβάλει την καταστολή αυτής της 

επανάστασης. Η Χαμάθ ήταν η πόλη που λειτούργησε ως το κέντρο αυτής της 

αντιασσυριακής συμμαχίας1749 και προφανώς αυτή μόνο θα μπορούσε να είναι 

και η πόλη, από την οποία προέρχονται οι θεοί που αντιτάχτηκαν στον εκλεκτό 

βασιλιά του θεού Ασσούρ και των άλλων θεών των Ασσυρίων, τον μονάρχη 

Σαργών κατά το 2ο έτος της βασιλείας του1750. Η Σαμάρεια είχε ήδη το 722 π.Χ. 

κατακτηθεί, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού είχε ήδη οδηγηθεί στην 

αιχμαλωσία, ενώ εκεί είχαν εγκατασταθεί πληθυσμοί από τις ανατολικές 

περιοχές των ασσυριακών κατακτήσεων. Η Σαμάρεια ήταν ήδη από το 722 π.Χ. 

μια ασσυριακή επαρχία1751. Η σχέση της με την αντιασσυριακή κίνηση του 720 

at Dur/Sharukin and Sargon II’s Western Campaings”, στο Tel Aviv 21, (1994), σελ. 255-275. 
Κριτική στα επιχειρήματα της βλ. C. UEHLINGER: "... und wo sind die Götter von 
Samarien?"… ό. π. σελ. 768-769. 
1748 B. BECKING: „Assyrien Evidence for iconic  Polytheism…ό.π. σελ. 167-171. Πρβλ. N. 
NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image...ό.π. σελ.399. 
1749 Ο ασσυριακός στρατός αντιμετώπισε και νίκησε τον συνασπισμό των κρατών της 
Συρίας στο Qarqar και στη συνέχεια στράφηκε κατά των πόλεων Arpad, Simmirra και 
Δαμασκό. Στην συνέχεια κατακτήθηκε και ενσωματώθηκε στο ασσυριακό κράτος η 
Χαμάθ, στο εξής ως ασσυριακή επαρχία. Βλ. H. DONNER: Geschichte Israels… ό. π. σελ. 
350. Πρβλ.  K. VEENHOF: Geschichte des Alten Orients…ό. π. σελ. 255 
1750 N. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image...ό.π. σελ. 398-301. Αυτό 
σημειώνουν και τα Χρονικά του Σαργών Β΄, τα οποία αναφέρουν ως πρωτεργάτη του 
αντιασσυριακού συνασπισμού στο Qarqar τον Ilubi’di ή Jaubi’di από την Hamath.  βλ. τη 
μετάφραση των Χρονικών από τον R. BORGER: "Historische Texte in akkadischer Sprache 
στο TUAT I/4, σελ. 378-379. 
1751 Βλ. H. DONNER: Geschichte Israels… ό.π. σελ. 346. 350. Ο ιστορικός K. VEENHOF 
(Geschichte des Alten Orients…ό.π. σελ. 255-259) βασισμένος στις επιγραφικές αναφορές του 
Σαργών για την κατάκτηση της Σαμάρειας τοποθετεί την  πτώση της πόλης το 720 π.Χ. 
Πράγματι στα Χρονικά επαναλαμβάνεται το όνομα της Σαμάρειας ως μέλους της 
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π.Χ. παραμένει στην έρευνα ένα ερώτημα, αλλά και σε οποιαδήποτε εναρμόνιση 

των αναγλύφων με τις επιγραφές δεν θα ήταν δυνατό οι θεοί της να 

απομακρύνθηκαν δυο φορές.   

 

ΙΙ.3.4.3. Η στήλη του Μεσά, βασιλεώς της Μωάβ 

Στα πλαίσια εξωβιβλικών μαρτυριών για την λατρεία του Γιαχβέ 

διαφόρων πόλεων ισραηλιτικών φυλών στην πέραν του Ιορδάνου περιοχή θα 

πρέπει να γίνει μνεία της περίφημης στήλης του Μεσά, βασιλέως της Μωάβ. 

Στην μνημειώδη επιγραφή του ο Μεσά αναφέρεται στους θριάμβους του 

εναντίον του οίκου των Ομριδών από την κυριαρχία των οποίων κατάφερε ο 

μωαβίτης βασιλιάς με τη βοήθεια του Κεμώς, του θεού του να καταλάβει τις 

πόλεις Μαδεβά, Αταρώθ, Νεβώ και Γιαχάτς. Στην κατάκτηση της Αταρώθ οι 

Μωαβίτες απέσπασαν ένα αντικείμενο που χαρακτηρίζεται ως ariel doda που 

μεταφέρθηκε στην Κεριγιώθ μπροστά στον προστάτη θεό της βασιλικής 

δυναστείας, τον Κεμώς. Προφανώς εννοείται κάποιος ναός του Κεμώς στην πόλη 

αυτή. Στην έρευνα αν και ο όρος είναι και παραμένει αινιγματικός υπάρχει μια 

σχετική ομοφωνία ότι πρόκειται για ένα θρησκευτικό αντικείμενο με κάποιον 

ρόλο στην λατρεία  του αγαπημένου θεού της ισραηλιτικής πόλης, προφανώς 

του Γιαχβέ (πρβλ. Ησα. 5,1). Ο όρος ariel εμφανίζεται στην Π. Δ. 12 φορές με 

διάφορες όχι πάντοτε σαφείς σημασίες, ενώ στο Ιεζ. 43,15 φαίνεται ότι σημαίνει 

το πάνω μέρος του θυσιαστηρίου, όπου έκαιγε η φωτιά, ίσως την μεταλλική 

εσχάρα1752. Έχει προταθεί επίσης ότι ο όρος ariel αντιστοιχεί σε κάποιο κύριο 

όνομα1753.  Μια ενδιαφέρουσα πρόταση θέλει τον όρο αυτό να σημαίνει "λέων" 

και να κατανοείται ως ομοίωμα με την λειτουργία του βάθρου για κάποιο είδωλο 

αντιασσυριακής συμμαχίας, δεν είναι όμως σαφές πότε η πόλη καταστράφηκε και πότε 
ήταν δυνατό να απομακρυνθούν οι θεοί της. Το ζήτημα παραμένει ανοικτό. Για τις 
πιθανές λύσεις βλ. C. UEHLINGER : "... und wo sind die Götter von Samarien?...ό. π. σελ. 
770-771.  
1752  βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πηγές της Ιστορίας… ό. π. σελ. 101-102 και H. DONNER & 
W. RÖLLIG: KAI II… ό. π. σελ. 175. Ο ισχυρισμός ότι μπορεί να σημαίνει ένα θυσιαστήριο 
θυμιάματος με κάποια βάση δεν φαίνεται εξίσου απίθανος (Βλ.  Κ. JAROS: Hundert 
Inschriften aus Kanaan und Israel, Fribourg 1982. σελ. 49). Αν πρόκειται βέβαια για μεταλλική 
κατασκευή, τότε θα μπορούσε να συγκριθεί με τα πιθανόν μεταλλικά θυμιατήρια στο 
ανάγλυφο της πολιορκίας και της κατάκτησης της Λαχίς. 
1753 Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πηγές της Ιστορίας… ό. π. σελ. 102-103. 
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του Γιαχβέ1754. Στα εβραϊκά ο όρος  אריא  σημαίνει λέων και πολλές φορές 

παρομοιάζεται ο Γιαχβέ με το ζώο αυτό (Αμ 3,8). Ένα λιοντάρι ως βάθρο για ένα 

πιθανό, λατρευτικό είδωλο του Γιαχβέ θυμίζει τις απεικονίσεις της φοινικικής 

θεότητας Σάδραφα, ο οποίος χαρακτηρίζεται σε τέσσερις επιγραφές ως  «ο αγιος 

θεός των Σαρέπτων»  και εικονίζεται στην στήλη της Αμρίθ (Τελλ Καζέλ) πάνω 

σε ένα λιοντάρι (εικ. 161 )1754F

1755.  Βέβαια δεν υπάρχουν στοιχεία να στηρίξουν αυτήν 

την θεωρία, η οποία παρουσιάζει στη συνάφεια αυτή ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

επειδή στην συνέχεια της επιγραφής (στ. 18) γίνεται λόγος μόνο για τα σκεύη 

ενός ισραηλιτικού ιερού του Γιαχβέ, χωρίς να αναφέρεται κάποιο λατρευτικό 

άγαλμα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1754 H. NIEHR: “In Search of YHWH’s Cult Statue… ό. π. σελ. 78.  
1755 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt… ό. π. σελ 120 και G. MARKOE: Die Phönizier 
… ό. π. εικ. σελ. 154. 
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ΙΙ.4. Η ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ 

 Η πολεμική της Π.Δ. κατά των ειδώλων είναι διάσπαρτη σε αρκετά από 

τα βιβλία της. Πολεμική κατά των ειδώλων συναντάται στους Ψαλμούς 115 και 

135, σε κείμενα των προφητών, του Δευτερονομίου και του ιστορικού έργου των 

δευτερονομιστών, καθώς και σε πολύ μεταγενέστερα έργα, όπως η Σοφία 

Σολομώντος (κεφ. 13-15). Εξέχουσα θέση ανάμεσά τους έχουν τα κείμενα των 

προφητών με κύριο και αρχαιότερο εκπρόσωπο, όπως ήδη εκτέθηκε στην 

ενότητα της μοσχολατρίας, τον προφήτη Ωσηέ1756. Την πολεμική συνεχίζουν ο 

προφήτης Μιχαίας (5,12-13), ο Ιερεμίας (10,9-6), ο προφήτης της βαβυλώνιας 

αιχμαλωσίας Δευτεροησαΐας (Ησ. 40,19-20. 41,5-7. 44,6-22), ο Αββακούμ (2,18-

19),το βιβλίο του Δανιήλ, καθώς και η δευτεροκανονική Επιστολή Ιερεμίου. Τα 

σπουδαιότερα επιχειρήματα της προφητικής πολεμικής εμφανίζονται στον 

προφήτη Δευτεροησαΐα και φαίνεται ότι αυτά επαναλαμβάνουν και τα 

υπόλοιπα κείμενα. Την πολεμική αυτή εμφανίζουν και άλλα προφητικά κείμενα 

όπως τα Ησα. 2,8.20, Ιερ. 2,28 & 16,20. Στην συνέχεια παρατίθεται μια 

προσπάθεια κατανόησης των βασικότερων προφητικών κειμένων κριτικής κατά 

των ειδώλων με κυριότερο εκπρόσωπο τον Δευτεροησαΐα. 

 

ΙΙ.4.1. Η πολεμική κατά των ειδώλων στον προφήτη Δευτεροησαΐα  

 ΙΙ.4.1.α. Το αρχαιότερο και το νεώτερο υλικό 

Η πολεμική κατά των ειδώλων του βιβλίου του προφήτου Ησαΐα 

βρίσκεται στο β΄ τμήμα του έργου. Πρόκειται για την συλλογή λόγων ενός 

προφήτη της ιουδαϊκής αιχμαλωσίας στην Βαβυλώνα, τον οποίο η έρευνα 

ονόμασε Δευτεροησαΐα, επειδή οι λόγοι του προστέθηκαν στο βιβλίο του 

προφήτη Ησαΐα και το όνομά του δεν έγινε ποτέ γνωστό1757. Πρόκειται για επί 

μέρους προφητείες, ενώ ξεχωρίζουν τέσσερα διάσπαρτα στην συλλογή κείμενα, 

τα οποία παραστατικά κατακρίνουν και σατιρίζουν τα λατρευτικά είδωλα ήδη 

1756 βλ. M. DICK: “Prophetic Parodies…ό. π. σελ. 16-17. 
1757 βλ. K. SCHMID: Literaturgeschichte des Alten Testaments. Eine Einführung, Darmstadt 2008, 
σελ. 132-137 & Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 13+1 Βήματα Εισαγωγής στην Π. Δ., Θεσσαλονικη 
2014, σελ. 315-332. Υπάρχει και η άποψη ότι οι θεολογικές απόψεις της συλλογής δεν 
εκφράζουν την βαβυλώνια αιχμαλωσία, αλλά θεολογικούς κύκλους γύρω από το ναό της 
μεταιχμαλωσιακής Ιερουσαλήμ. βλ.  C. LEVIN:  Das Alte Testament, München 32006, σελ. 87. 
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από το στάδιο της επιλογής του υλικού για την κατασκευή τους (Ησα. 40,18-20.  

41, 5-7. 44,9-20 και 46,5-7)1758.  

Η  πολεμική αυτή κατά των ειδώλων στις προφητείες του Δευτεροησαΐα 

θεωρείται στην έρευνα όχι η αυθεντική αρχική θέση του προφήτη για τα είδωλα 

των θεών της Μεσοποταμίας, στους οποίους αναφέρεται σε διάφορα σημεία του 

έργου του (Ησ. 46,1), αλλά ως μια μεταγενέστερη εξέλιξη της θεολογικής σκέψης 

μετά την αιχμαλωσία1759. Ως το βασικότερο επιχείρημα στην διάκριση αυτή 

προβάλλεται η διαφοροποίηση της σημασίας του όρου είδωλο και μια εξέλιξη 

στην κατανόηση της σχέσης της θεότητας με το λατρευτικό είδωλό της. Έτσι, 

διακρίνονται τα κείμενα σε δυο ομάδες με αρχαιότερο το στρώμα εκείνο, στο 

οποίο δεν ταυτίζεται η θεότητα με το είδωλο, αλλά ξεκάθαρα διακρίνεται από 

αυτό, όπως διδάσκει και η θεολογία των ιερών ειδώλων της Αρχαίας Ανατολής, 

ενώ στο νεώτερο υλικό κυριαρχεί η ιδέα της ταύτισης θεότητας και ειδώλου 1760.  

Πράγματι, στα υπόλοιπα κείμενα του προφήτη ο Γιαχβέ δεν 

αντιπαρατίθεται με τα είδωλα, αλλά με τους άλλους θεούς, μάλιστα σε κάποια 

σημεία και ονομαστικά με τον Μαρδούκ-Βήλο, κύριο της Βαβυλώνας και τον γιό 

του Ναβού, τον θεό της γραφής, κύριο της γειτονικής πόλης Βόρσιππα (Ησα. 

46,1)1761. Στην αντιπαράθεση αυτή οι θεοί των εθνών και συγκεκριμένα οι δυο 

κύριοι της νότιας Μεσοποταμίας αντιπαραβάλλονται με τον Γιαχβέ, ο οποίος 

εμφανίζεται ως κυρίαρχος της προφητείας και της ιστορίας, αφού αυτός οδηγεί 

1758 Για πολλούς ερευνητές η πολεμική κατά των ειδώλων μπορεί να χρονολογηθεί στην 
εποχή της αιχμαλωσίας, ενώ άλλοι θεωρούν πιθανότερη την μεταιχμαλωσιακή  περίοδο. 
Σύμφωνη με την ύστερη χρονολόγηση είναι και η A. BERLEJUNG, επειδή η πολεμική των 
ειδώλων στον Δευτεροησαΐα προϋποθέτει την προφητεία του Κύρου. Ένα άλλο στοιχείο 
της μεταιχμαλωσιακής προέλευσης της πολεμικής αυτής είναι οι ομοιότητες της κριτικής 
με τις ιδέες των μεταιχμαλωσιακών έργων πολεμικής κατά των ειδώλων της περσικής 
και της ελληνιστικής περιόδου, όπως η Επιστολή Ιερεμία και η Σοφία Σολομώντος. βλ. A. 
BERLEJUNG Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 370 σημ. 1818. 
1759  Στην πιο πρόσφατη έρευνα γίνεται λόγος για μια ομάδα και όχι για ένα πρόσωπο 
συγγραφέα στην ενότητα Ησ. 40-55. Για τη σχετική βιβλιογραφία βλ. S. SCHROER: In 
Israel gab es Bilder…ό. π. σελ. 196, ιδ. σημ. 158 και  S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes… ό. π. 
σελ. 178-188. Αναλυτικά βλ. P. HÖFFKEN: Jesaja, der Stand der theologischen Diskussion, 
Darmstadt 2004, σελ. 101-114. 
1760 Βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes… ό. π. σελ. 184-185. 
1761 Βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes… ό. π. σελ.  167. Για τον Μαρδούκ βλ. T. ABUSCH: 
"Marduk", στο DDD...ό. π. σελ. 543-549, και για τον Ναβού Α. R. MILLARD: "Νabu", στο 
DDD...ό. π. σελ. 607-610. 
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τους βασιλείς της παγκόσμιας ιστορίας, όπως τον Κύρο να κυριαρχήσει στην 

Ασία και αυτό ο Γιαχβέ το είχε φανερώσει στους προφήτες τους (Ησα. 41, 21-29). 

Αντίθετα με τον Γιαχβέ ο Μαρδούκ είναι εκείνος που λύγισε (כרע) και ο Νεβώ 

εκείνος που υπέκυψε  (קרס) 1762. O θεός Ναβού (Νεβώ) δεν ήταν μόνο κύριος της 

γραφής, αλλά και κάτοχος των ουράνιων πλακών του πεπρωμένου  και ήταν 

ιδιαίτερα αγαπητός στο νεοβαβυλωνιακό κράτος, όπως δείχνουν τα ονόματα των 

βασιλέων Ναβουχοδονόσορα και Ναβονίδη. Όμως τώρα ο προφήτης βλέπει τα 

είδωλά τους (עצבים) φορτωμένα στα υποζύγια να οδηγούνται στην αιχμαλωσία, 

μια εικόνα που ταιριάζει με ένα σενάριο κατάκτησης των πόλεων των 

Βαβυλωνίων από εχθρούς και την απομάκρυνση των πολύτιμων λατρευτικών 

αγαλμάτων ως λαφύρων στην πατρίδα του εχθρού. Μπορεί επίσης η σκηνή να 

κατανοηθεί και ως φυγάδευση των ιερών, λατρευτικών ειδώλων για να 

γλυτώσουν την βεβήλωση ή την αρπαγή πριν την κατάρρευση της άμυνας της 

πόλης, όπως αναφέρεται στην Επιστολή Ιερεμίου (στ. 48)1763. Σε κάθε όμως 

ενδεχόμενο σίγουρο είναι για τον προφήτη ότι οι θεοί αυτοί είναι αδύναμοι να 

σώσουν τα λατρευτικά τους είδωλα, τα οποία άλλοι μεταφέρουν (מלט). Αντίθετα 

με αυτούς ο Γιαχβέ είναι σωτήρας και μεταφέρει (מלט) τον Ισραήλ. Ο Ισραήλ 

φαίνεται ότι παίρνει στην αναλογία της σχέσης θεών και ειδώλων το ρόλο των 

ειδώλων και η σωτηρία του Ισραήλ από τον θεό του είναι η απόδειξη της ισχύος 

του Γιαχβέ (Ησα. 45,17) ενώ η αδυναμία των θεών της Βαβυλώνας να σώσουν τα 

είδωλά τους είναι απόδειξη ότι είναι ανίσχυροι.   

Γίνεται σαφές ότι στα πλαίσια αυτά οι άλλοι θεοί χαρακτηρίζονται ως ένα 

τίποτα (אין), αλλά και τα έργα τους ένα τίποτα (אפס) (Ησα. 41,24 & 29). Η 

1762 Στην έρευνα επισημαίνεται η ομοιότητα με το Ιερ. 50,2 του Μασωρητικού. Βλ. S. 
PETRY: Die Entgrenzung Jahwes… ό. π. σελ. 167. 
1763 Στην έρευνα έχουν προταθεί συγκεκριμένα ιστορικά περιστατικά βλ. S. PETRY: Die 
Entgrenzung Jahwes… ό. π. σελ. 170-174.   Για παράδειγμα ο Ηρόδοτος αναφέρει την 
απομάκρυνση ενός κολοσιαίου χρυσού αγάλματος που ο ίδιος δεν είδε στον ναό του Διός 
της Βαβυλώνος, προφανώς εννοεί του Μαρδούκ, το οποίο είχε απομακρύνει ο Ξέρξης 
(486-465 π. Χ.). Ο συσχετισμός του προφητικού λόγου με συγκεκριμένα περιστατικά είναι 
πολύ δύσκολο εγχείρημα. Η πληροφορία του Ηροδότου (Ιστ. 1,183) έχει ως εξής: "῏Ην δὲ 
ἐν τῷ τεμένεϊ τούτῳ ἔτι τὸν χρόνον ἐκεῖνον καὶ ἀνδριὰς δυώδεκα πήχεων χρύσεος στερεός· 
ἐγὼ μέν μιν οὐκ εἶδον͵ τὰ δὲ λέγεται ὑπὸ Χαλδαίων͵ ταῦτα λέγω· τούτῳ τῷ ἀνδριάντι 
Δαρεῖος μὲν ὁ Ὑστάσπεος ἐπιβουλεύσας οὐκ ἐτόλμησε λαβεῖν͵ Ξέρξης δὲ ὁ Δαρείου ἔλαβε 
καὶ τὸν ἱρέα ἀπέκτεινε ἀπαγορεύοντα μὴ κινέειν τὸν ἀνδριάντα". 
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πεποίθηση αυτή φαίνεται ότι εξαρτάται από την μονοθεϊστική αρχή του 

προφήτη ότι μοναδικός και απόλυτος κύριος του ουρανού και της ιστορίας είναι ο 

Γιαχβέ, όμως παρόλα αυτά μνημονεύονται οι άλλοι θεοί και ονομαστικά, επειδή 

προφανώς οι συνθήκες και το περιβάλλον των εξόριστων Ιουδαίων στην 

Βαβυλώνα το απαιτεί1764. Τα είδωλά τους αποκαλύπτουν την αδυναμία των θεών, 

οι οποίοι στα μάτια των πιστών φαίνεται ότι σύρονται και αυτοί στην 

αιχμαλωσία ή φυγαδεύονται. Οι θεοί αυτοί, επειδή είναι συνδεδεμένοι με τα 

λατρευτικά τους αγάλματα, αιχμαλωτίζονται μαζί με αυτά και παίρνουν το 

δρόμο της εξορίας. Βέβαια είναι σαφές στους στίχους αυτούς ότι θεότητα και 

είδωλο δεν ταυτίζονται, αλλά συνδέονται πολύ στενά. 

Ο S. PETRY αναγνωρίζει το Ησ. 42,8 ως το πρώτο κείμενο, στο οποίο 

διαγράφεται μια εξέλιξη στην προφητική σκέψη για τα είδωλα1765. Εδώ  ο Γιαχβέ 

αρνείται να παραχωρήσει την δόξα του σε άλλον (לאחר) - πιθανότατα - θεό1766. Ο 

όρος אחר θυμίζει τον όρο אלהים אחרים (άλλοι θεοί) της πρώτης εντολής του 

Δεκαλόγου και έρχεται σε συνωνυμικό παραλληλισμό με τον όρο είδωλα (פסלים). 

Στα τέσσερα κείμενα που ξεχωρίζουν στη συλλογή των προφητειών του 

Δευτεροησαΐα θεότητα και είδωλα φαίνεται να ταυτίζονται απόλυτα. 

 

 ΙΙ.4.1.β. Το κείμενο Ησαΐας 40, 18-20 

Ήδη στο πρώτο κεφάλαιο  της συλλογής αυτού του αγνώστου προφήτη 

εμφανίζονται τα εξής: 

 « - Με ποιον θα συγκρίνετε τον θεό; Και ποιο ομοίωμα θα ταιριάξετε1767 σε αυτόν; 

-Το είδωλο (פסל) φτιάχνει στο χυτήριο ο κατασκευαστής, ο χρυσοχόος το επενδύει 

με χρυσό και το καλύπτει με πλέγμα από ασήμι1767F

1768. 

1764 Βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes… ό. π. σελ. 185. 
1765 Βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes… ό. π. σελ. 185. 
1766 Ίσως με τη μορφή αυτή לאחר να υπονοείται η 1η εντολή της μονολατρίας του Γιαχβέ 
και η απαγόρευση λατρείας άλλων θεών (אלהים אחרים). 
1767 Η ερώτηση με τον όρο ομοίωμα και το ρήμα ערך (κατατάσσω, ταξινομώ) αποδίδεται 
στους Ο΄ως εξής: «καὶ τίνι ὁμοιώματι ὡμοιώσατε αὐτόν;». Στις αρχαίες μεταφράσεις «καὶ 
τί ὁμοίωμα τάξετε αὐτῷ (Ακυλ.) παρασκευάσετε (Συμ.) ἐτοιμάσετε (Θεοδ.) » βλ. F. FIELD: 
Origenis Hexaplorum, Hildesheim 1964, σελ. 511.  
1768 Η μετάφραση αυτού του στίχου είναι αρκετά δύσκολη. Ο όρος רתוקה είναι ένα «ἅπαξ 
λεγόμενον» στην Π.Δ. και μεταφράζεται ως αλυσίδα. Προτιμήθηκε ο όρος πλέγμα, 
επειδή κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για την εξωτερική επένδυση του αγάλματος. 
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- Το [ξύλο] mesukκan1769 διαλέγει για βάση1770, ξύλο που δεν σαπίζει. 

Έναν σοφό τεχνίτη ζητά για να στερεώσει το είδωλο (פסל), ώστε να μην 

τρικλίζει1770F

1771» 

 Οι παραπάνω στίχοι Ησα. 40,18-20 ανήκουν στην ενότητα Ησ. 40,12-26. 

Πρόκειται για μια προφητεία που καταγράφεται ως μια σειρά από πέντε 

ρητορικές ερωτήσεις1772. Η πρώτη ερώτηση αφορά τον δημιουργό του κόσμου (στ. 

12), στην συνέχεια χωρίς να απαντηθεί η προηγούμενη ερώτηση ο προφήτης 

ρωτά για το ποιος μπορεί να κατανοήσει το πνεύμα του Γιαχβέ (רוח יהוה), να τον 

διδάξει ή να τον συμβουλέψει κάτι (στ. 13), πράγμα που δείχνει ότι για τον 

συγγραφέα ο δημιουργός του κόσμου είναι ο Γιαχβέ. Στη συνέχεια και πάλι 

χωρίς να απαντηθούν τα προηγούμενα τίθεται η ερώτηση για την σοφία του 

Γιαχβέ και την προέλευσή της (στ. 14). Και αντί για μια απάντηση παρατίθεται η 

γνώμη ότι όλα τα έθνη, όπως και το όρος Λίβανος έχουν περιορισμένη δύναμη 

και είναι ένα τίποτα μπροστά στον Γιαχβέ (στ. 15-17).  

 Η τέταρτη  ερώτηση στον μονόλογο αυτό είναι ο στ. 20 που ρητορικά 

εκφράζει την απορία για το ποιος μπορεί να συγκριθεί με τον θεό. Όμως, όπως 

φαίνεται αντί για μια απάντηση εκτίθεται η κατασκευή ενός ειδώλου (פסל). Ο 

συγγραφέας αντί να απαντήσει ότι «κανείς» δεν είναι όμοιος και συγκρίσιμος με 

τον Γιαχβέ1773, παραθέτει τον τρόπο κατασκευής ενός ειδώλου από τους τεχνίτες. 

Είναι ενδιαφέρον ότι δεν συγκρίνεται ο Γιαχβέ με οποιονδήποτε άλλον θεό, όπως 

ο Βάαλ, ο Μαρδούκ ή ο Ναβού, αλλά με ένα είδωλο (פסל) και τους 

Για τις λύσεις στη βιβλιογραφία βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 371 
σημ. 1820 & 1821, 
1769 Η πρώτη λέξη του στίχου מסכן παρουσιάζει ομοιότητες με  τον ακκαδικό όρο musukkanu 
που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο είδος δένδρου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή 
των ιερών ειδώλων της Μεσοποταμίας. Υπάρχει και η γνώμη ότι πρόκειται για όρο που 
προσδιορίζει έναν τεχνίτη. Βλ. M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. 
σελ. 22 σημ. g. πρβλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 371 σημ. 1822. 
1770 Τη λέξη תרומה ερμηνεύει ο Μ. DICK (”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. 
σελ. 23 σημ. i) ως βάση, βάθρο για τα λατρευτικά αγάλματα. Αναλογεί στα ακκαδικά 
šubtu και kigallu. 
1771 Για την σταθεροποίηση του λατρευτικού ειδώλου βλ. M. DICK:”Prophetic Parodies of 
Making the Cult Image...ό.π. σελ. 23 σημ. m. 
1772 Για άλλους ερευνητές η ενότητα περιορίζεται στους στ. 12-20 βλ.  A. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 371-372.  
1773 βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 372. 
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κατασκευαστές του. Η σκέψη αυτή προϋποθέτει την ταύτιση των άλλων θεών με 

τα είδωλά τους, οπότε ο Γιαχβέ δεν αντιτίθεται σε αυτούς , αλλά στα είδωλα1774.  

 Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει στην ερώτηση αυτή ο όρος דמות. Για 

πολλούς ερευνητές δεν φαίνεται να προσδιορίζει κάποιο είδωλο, αλλά 

χρησιμοποιείται αφηρημένα1774F

1775. Ως όρος αντιστοιχεί στο ακκκαδικό tamšīlu που 

σημαίνει απεικόνιση, ομοίωμα, απόδοση1775 F

1776 και φαίνεται ότι τονίζει περισσότερο 

την πιστότητα της απόδοσης ενός πρωτοτύπου. Στην συνέχεια στο στ. 23 ο 

δημιουργός θεός αναγνωρίζεται ως ο ανώτερος κύριος, πάνω από όλους του 

άρχοντες και του βασιλείς της γης. 

 Η πέμπτη ρητορική ερώτηση προβάλλει στην συνέχεια από τον ίδιο τον 

θεό (Ησα. 40,25): «με τι με παρομοιάζετε (דמה) και [με τι] είμαι όμοιος; Λέει ο 

Άγιος». Η τελευταία και σχεδόν ταυτόσιμη με την προηγούμενη ερώτηση βρίσκει 

απάντηση που αυτή την φορά στρέφει την προσοχή στα ουράνια σώματα, τα 

οποία θεωρούνται τα ομοιώματα των θεοτήτων της αρχαίας Ανατολής1776F

1777. 

Σύμφωνα με το Ησ. 40,26 τα άστρα είναι δημιουργήματα του Γιαχβέ και ως 

πλάσματα της δικής του δημιουργικής δύναμης εξαρτώνται από εκείνον. Τα 

άστρα και γενικά τα ουράνια σώματα αναγνωρίζονται ως ο στρατός του Γιαχβέ 

και ο Γιαχβέ ως ο δημιουργός και αφέντης των ουρανίων δυνάμεων1777F

1778.    

1774 βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 372. 
1775 βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 372. Για την αντίθετη γνώμη βλ. 
S.PETRY: Die Entgrenzung Jahwes…ό.π. σελ. 143-144. 
1776 Ο όρος tamšīlu εμφανίζεται μαζί με τον όρο manzāzu στο μεσοποταμιακό έπος της 
δημιουργίας Enūma Eliš (5,1), συγκεκριμένα  στη δημιουργία των ουρανίων σωμάτων από 
τον θεό Μαρδούκ. «Αυτός δημιούργησε τους τόπους (manzāzu) για τους μεγάλους θεούς, τα 
άστρα, το ομοίωμά τους (tamšīlu), έστησε ως αστερισμούς». Οι αστερισμοί, είτε έχουν θεϊκή 
φύση, είτε είναι ομοιώματα των μεγάλων θεών. βλ.  A. BERLEJUNG: Die Theologie der 
Bilder...ό.π. σελ 310.  71-72 ιδιαίτερα σημ. 13. Πρβλ. F. HARTENSTEIN: „Die unvergleiche 
«Gestalt» JHWHs...ό.π. σελ. 68 σημ. 71. 
1777 Βλ. M. ALBANI: : „Deuterojesajas Monotheismus und der babylonische Religionskonflikt 
unter Nabonid“ στο M.Oeming & K. Schmid: Der eine Gott und die Götter, Polytheismus und 
Monotheismus im antiken Israel (ATANT 82.), Zürich 2003, σελ. 185-191.  πρβλ. S.PETRY: Die 
Entgrenzung Jahwes…ό.π. σελ. 146-147. Για την σχέση του Γιαχβέ με τους άλλους θεούς βλ. 
Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ: Ο Μονοθεϊσμός της Π.Δ., Αθήνα 22014, σελ. 50-58. 
1778 Για τη ανάλογη σχέση του θεού Μαρδούκ και των αστρικών δυνάμεων στην 
βαβυλωνιακή θρησκεία και τα παράλληλα ανάμεσα στο ασύγκριτο του Μαρδούκ και του 
Γιαχβέ βλ. M. ALBANI: „Deuterojesajas Monotheismus und der babylonische 
Religionskonflikt unter Nabonid“ στο M.Oeming & K. Schmid: Der eine Gott und die Götter, 
Polytheismus und Monotheismus im antiken Israel (ATANT 82.), Zürich 2003, σελ. 185-191. 
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  Αναλυτικά η ερώτηση  για το ποιο ομοίωμα θα μπορούσε να ταιριάζει 

στον θεό βρίσκει στο στ. 19 μια απάντηση που αναφέρεται σε ένα είδωλο (פסל), 

πράγμα που δείχνει ότι ο συγγραφέας συνέδεσε την ομοιότητα του θεού με την 

εξωτερική μορφή ενός λατρευτικού ειδώλου, χωρίς να αναφερθεί σε κάποιον θεό 

της αρχαίας Ανατολής. Είναι σαφές ότι οι απόψεις του συγγραφέα δείχνουν ότι 

αντιμετωπίζει τα είδωλα ακριβώς ως αντίγραφα εξωτερικών μορφών. Την ιδέα 

αυτή  εκφράζει στην συνέχεια το απόσπασμα Ησα. 44,13 που τονίζεται ότι ο 

τεχνίτης κατασκευάζει τα λατρευτικά είδωλα σύμφωνα με την μορφή ενός 

ανθρώπου 1778F

1779.  

  Αν και στις προηγούμενες ρητορικές ερωτήσεις δεν υπήρξε απάντηση, 

αφού για τον προφήτη ο Γιαχβέ είναι ο απόλυτος κύριος και δημιουργός του 

κόσμου, στην τέταρτη ερώτηση, το ασύγκριτο του Γιαχβέ εκφράζεται μέσα από 

μια εικόνα. Τρεις τεχνίτες1780, ένας μεταλλουργός, ένας ξυλουργός και ένας 

χρυσοχόος συμμετέχουν στην κατασκευή ενός λατρευτικού ειδώλου. Ο 

μεταλλουργός κατασκευάζει το είδωλο, το οποίο στολίζει ο χρυσοχόος. Και όταν 

είναι έτοιμο ο ξυλουργός το σταθεροποιεί στην βάση του. Τα παραπάνω δεν 

είναι σαφή στα συμφραζόμενα τους και μπορούν να γίνουν κατανοητά μόνο ως 

ειρωνεία. Η ρητορική ερώτηση που αναζητά στοιχεία για το ασύγκριτο του 

Γιαχβέ, τον αντιπαραβάλλει με την κατασκευή ενός λατρευτικού ειδώλου. 

Σύμφωνα με τη θεολογία των ειδώλων της αρχαίας Ανατολής οι κατασκευαστές 

των ιερών λατρευτικών αγαλμάτων, οι «ιεροτεχνίτες» προικίζονται με σοφία από 

τον θεό των τεχνιτών Ea  και τους βοηθούς του για να φέρουν σε πέρας την 

αποστολή τους. Στο κείμενο του Δευτεροησαϊα ο ξυλουργός χαρακτηρίζεται 

ειρωνικά σοφός (στ. 20). Ο συγγραφέας όμως δεν αναφέρεται στην θεϊκή 

έμπνευση των τεχνιτών, αλλά στην χειρωνακτική τους εργασία κατά την 

κατασκευή. Δεν γίνεται λόγος για κάποιον θεό, αλλά ούτε και για την θέλησή 

του να αποκτήσει ένα λατρευτικό άγαλμα. 

1779 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 373. 
1780 Μ. DICK : ”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 20. Αρχαιολογικά 
ευρήματα τέτοιων κατασκευών βλ. S. SCHROER: In Israels gab es Bilder…ό.π. σελ. 212.  
Εικ. 80-82. Η ίδια πιστεύει ότι ο τελευταίος στίχος  αναφέρεται σε ένα ξύλινο άγαλμα. 
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Το κείμενο δεν εξαντλείται στην αντίθεση μεταξύ Γιαχβέ και ειδώλου, 

αλλά αντιπαραβάλλει το έργο των τεχνιτών με το δημιουργικό έργο του Γιαχβέ. 

Ήδη στους στίχους 12-14 του κεφαλαίου ο Γιαχβέ αναγνωρίζεται  ως ο 

δημιουργός  του κόσμου και προβαίνει στο έργο του με σοφία που έχει ο ίδιος ως 

θεός δημιουργός και θεός της σοφίας ταυτόχρονα1781. Η θεϊκή δράση του Γιαχβέ 

αντιπαραβάλλεται με την καθαρά τεχνική εργασία των κατασκευαστών. 

Επομένως, το κείμενο με τις πέντε ρητορικές ερωτήσεις  στοχεύει στην 

διακήρυξη ότι ο Γιαχβέ είναι απολύτως ασύγκριτος ως ο δημιουργός και 

κυβερνήτης του σύμπαντος. Προϋπόθεση είναι η κεντρική πεποίθηση του 

προφήτη που εκφράζει η απάντηση σε μια ερώτηση από το επόμενο κεφάλαιο: 

«Ποιός ενήργησε και πραγματοποίησε [αυτά]; Εκείνος που καλεί τις γενιές από την 

αρχή! Εγώ, ο Γιαχβέ, εγώ είμαι ο Πρώτος και εγώ είμαι ο Έσχατος» (Ησα. 41,4).   

Ο Γιαχβέ είναι ασύγκριτος μπρος σε όλους τους λαούς της γης που 

γίνονται μπροστά του ένα τίποτα (Ησα. 40, 12-17). Το ίδιο ισχύει και για τους 

βασιλείς και άρχοντες των λαών της γης (Ησα. 40,23), επειδή και αυτοί είναι 

άνθρωποι1782. Πολύ περισσότερο ο Γιαχβέ διατάζει του βασιλείς της γης, όπως 

και τα άστρα, όπως φαινεται και από το κεφ. 41, σύμφωνα με το οποίο ο Γιαχβέ 

είναι εκείνος που καλεί τον Κύρο και ευνοεί τους Πέρσες1783. Αυτό που μένει είναι 

οι θεοί των λαών ή σύμφωνα με την πεποίθηση του προφήτη ό,τι ακριβώς 

θεωρούν οι ξένοι λαοί θεούς τους. Αυτό επιτυγχάνεται συγκρίνοντας τον Γιαχβέ 

με τα ορατά ομοιώματα των θεών στην γη και στον ουρανό, δηλ. τα ουράνια 

σώματα και τα ιερά λατρευτικά είδωλα στους ναούς1784. Έτσι, στον μακρόκοσμο 

τα ορατά ουράνια σώματα, τα άστρα, ο ήλιος και η σελήνη δεν μπορούν να 

ισχύσουν ως θεοί, εξαιτίας της εξάρτησής τους από τον δημιουργό και κυβερνήτη 

τους Γιαχβέ. Και στον μικρόκοσμο της θρησκευτικής ζωής της Αρχαίας Ανατολής 

τα είδωλα της λατρείας δεν μπορούν επίσης να είναι θεοί, επειδή είναι 

1781 Α. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 375. 
1782 S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes…ό.π. σελ. 146 
1783 Για την σημασία του Κύρου και την ερμηνεία της περσικής κατάκτησης της 
Βαβυλώνας από την πλευρά του βαβυλωνιακού ιερατείου του θεού Μαρδούκ βλ. M. 
ALBANI: „Deuterojesajas Monotheismus und der babylonische Religionskonflikt unter 
Nabonid“... ό.π. σελ. 171-201. 
1784 S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes…ό.π. σελ. 146-147 
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δημιουργήματα των τεχνιτών και εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τους 

ανθρώπους τεχνίτες, αφού τίποτα το θεϊκό δεν υπάρχει σε αυτά. Ο Γιαχβέ, ο 

δημιουργός των αστέρων είναι και ο κύριος της ιστορίας. 

 

 ΙΙ.4.1.γ. Η προφητεία Ησα. 41,6-7 

Η κριτική στην κατασκευή των ειδώλων συνεχίζεται σε ένα αλλο κείμενο, 

το Ησα. 41,6-7. Προφανώς πρόκειται για μια συνέχεια του προηγούμενου 

κειμένου Ησα. 40,18-20. Στην έρευνα θεωρείται πιθανόν ότι πρόκειται για την 

επόμενη στροφή του ίδιου ποιήματος που τελείωσε στο Ησα. 40,20, μιας και οι 

δύο στίχοι αναφέρονται στο ίδιο θέμα, δηλ. την κατασκευή και την 

σταθεροποίηση του ειδώλου στο βάθρο του και τελειώνουν με τη φράση לא ימוט 

«να μην τρικλίζει» 1784F

1785. Η σταθεροποίηση του ειδώλου με καρφιά (Ησ. 41,7) έχει να 

κάνει με την προσαρμογή του αγάλματος στην βάση του που είναι ένα 

απαραίτητο αντικείμενο όχι μόνο για το ασφαλές στήσιμό του, αλλά και για την 

επιβλητική έκθεσή του. Τα Μεσοποταμιακά λατρευτικά αγάλματα και είδωλα 

τοποθετούνταν σε επιβλητικές βάσεις (εικ. 19. 20. 24.). Η A. BERLEJUNG  θεωρεί 

ότι σύμφωνα με τον αμέσως προηγούμενο στίχο (Ησα. 41,5) πρόκειται για τα 

είδωλα των θεών των ξένων λαών, στα οποία οι ξένοι λαοί αναζητούν 

βοήθεια1785F

1786. Η ματαιότητα της πράξης αυτής εκφράζεται μέσα από μια 

περιγραφή της κατασκευής των ειδώλων αυτών από τους τεχνίτες. Στην 

περιγραφή που οι τεχνίτες στηρίζουν και δίνουν κουράγιο ο ένας στον άλλο 

χρησιμοποιούνται ρήματα και εκφράσεις που αναφέρονται συνήθως στον 

Γιαχβέ1786F

1787. Στο Ησα. 40,19 ο ξυλουργός επιλέγει ένα συγκεκριμένο ξύλο που να 

μην σαπίζει, όπως ο Γιαχβέ επιλέγει τον Ισραήλ ( Ησα. 41,8), έτσι και στο 41,6-7, 

όπως οι τεχνίτες αλληλοστηρίζονται, έτσι ο Γιαχβέ στηρίζει τον Ισραήλ (Ησα. 

41,10)1787F

1788. Και στην ενότητα αυτή η κατασκευή και η σταθεροποίηση ενός ειδώλου 

1785 βλ.  S. SCHROER: In Israel gab es Bilder…ό.π. σελ. 213-214 πρβλ  S.PETRY: Die 
Entgrenzung Jahwes…ό.π. σελ. 149-150. 
1786 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 377. 
1787 Αυτό ισχύει για τις λέξεις חזק και עזר βλ. Α. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. 
σελ. 378. 
1788 Μ. DICK : ”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 21. 
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εμφανίζεται μόνο ως μια πράξη εντελώς ανθρώπινη, στην οποία δεν εμπλέκεται 

οποιαδήποτε θεότητα, παρά μόνο άνθρωποι.  

 

 ΙΙ.4.1.δ. Η προφητεία Ησα. 44,9-20 

Το κείμενο αυτό εμφανίζεται όχι τυχαία στο περίφημο κεφ. 44, το 

επιστέγασμα της θεολογίας του προφήτη για τον Γιαχβέ, τον μοναδικό θεό 

(Ησα. 44,8). Στην ενότητα αυτή οι Ισραηλίτες καλούνται από το Γιαχβέ ως 

μάρτυρες για να επιβεβαιώσουν την ερώτηση που ο ίδιος αρνητικά απαντά (אין), 

ότι δεν υπάρχει άλλος θεός πέρα από τον ίδιο (מבלדי). Η σημασία αυτής της 

απάντησης από τον ίδιο τον θεό φαίνεται ξεκάθαρα στην συνέχεια (στ. 24-28), 

όπου ο Γιαχβέ αυτοπαρουσιάζεται ως ο δημιουργός του σύμπαντος και ως ο 

κυρίαρχος θεός των χρησμών. Πρωτίστως είναι ο κύριος της ιστορίας, επειδή 

τώρα μέσω του βασιλιά των Περσών Κύρου θα ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ  και 

ο ναός (Ησα. 41,25 & 45,1)1788F

1789. Ακριβώς αυτά είναι τα ιστορικά πλαίσια του 

κειμένου του προφήτη που μοιάζει με μια παρωδία των ειδώλων και 

συγκεκριμένα της κατασκευής τους. 

Στο κείμενο περιγράφονται με ειρωνικό τρόπο οι δραστηριότητες των 

τεχνιτών για την κατασκευή λατρευτικών αγαλμάτων των θεών. Οι τεχνίτες δεν 

είναι τίποτα περισσότερο από άνθρωποι (המה מאדם) (στ. 11), οπότε  γεννάται το 

ερώτημα τι θα μπορούσε να προκύψει από έργα ανθρώπινων χεριών. Ένας 

μεταλλουργός επεξεργάζεται το μέταλλο (στ. 12) και ένας ξυλουργός το ξύλο 

(στ. 13). Γίνεται αναφορά στην επιλογή του δέντρου που θα δώσει το κατάλληλο 

ξύλο (στ. 14), καθώς και στην ταυτόχρονη καύση μέρους από το ίδιο ξύλο. 

Κατασκευάζεται ένα λατρευτικό άγαλμα και από το ίδιο ξύλο ένα μέρος του 

ρίχνεται στη φωτιά και ως καύσιμη ύλη θερμαίνει τον άνθρωπο, ο οποίος 

παρασκευάζει  και την τροφή του με αυτό (στ. 15-16).  Παρόλα αυτά ο άνθρωπος 

γονατίζει μπροστά σε αυτό το κατασκεύασμα (στ. 15), προσεύχεται σε αυτό, το 

ονομάζει θεό του και του ζητά σωτηρία (στ. 17). Όλα τα παραπάνω δείχνουν 

1789 Για την Ιερουσαλήμ και τη Σιών στον Δευτεροησαΐα βλ. Δ. ΚΑΪΜΑΚΗ: Παραδόσεις 
Εκλογής και Δευτεροησαΐας, Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 83-87 & 94-109, καθώς και O. KEEL: 
Die Geschichte Jerusalems...ό. π. σελ. 870-880.  
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πόσο ανόητοι είναι οι άνθρωποι και δεν κατανοούν ότι λατρεύουν ένα ξύλο που 

θα γίνει στάχτη, δεν κατανοούν ότι τα είδωλα είναι απάτη (שקר) (στ. 18-20). 

Στην συνέχεια γίνεται λόγος για την τοποθέτηση του ειδώλου σε έναν 

ναό, πράγμα που σημαίνει την εισαγωγή του στην λατρευτική ζωή της 

κοινότητας1790. Και το είδωλο αυτό που κατασκευάζει ο τεχνίτης είναι το ομοίωμα 

ενός ανθρώπου (כתבנית איש) (στ. 13). Ο όρος תבנית είναι ιδιαίτερα σημαντικός και 

δηλώνει την εξωτερική μορφή ενός αντικειμένου, ενός προτύπου ή 

παραδείγματος για μια κατασκευή. Ο όρος αντιστοιχεί στον ακκαδικό όρο 

bunnannu1791 και προσδιορίζει την αποκεκαλυμμένη μορφή της θεότητας, 

σύμφωνα με την οποία κατασκευάζονταν τα λατρευτικά αγάλματα των θεών 

κατά  τη βαβυλωνιακή και ασσυριακή θεολογία των ειδώλων. Πρόκειται για μια 

μορφή που δόθηκε στους ανθρώπους με την φανέρωση της θεότητας, όπως 

αναφέρει για το șalmu του σεληνιακού θεού της Χαρράν ο ασσύριος βασιλιάς  

Ναβονίδης1791F

1792, αλλά και το κείμενο από το Σιππάρ για το λατρευτικό είδωλο του 

θεού Σαμάς. Στην προφητική πολεμική δεν αναγνωρίζεται κάποιο θεϊκό, αλλά 

μόνο ένα ανθρώπινο πρότυπο1792F

1793, άλλωστε στην πλειονότητά τους τα 

λατρευτικά είδωλα των ναών της Μεσοποταμίας ήταν ανθρωπόμορφα.  

Βέβαια, η κατασκευή ενός ομοιώματος δεν φαίνεται εξαρχής κάτι κακό, 

αν όμως μπροστά σε αυτό το κατασκεύασμα από ύλη που καίγεται και γίνεται 

στάχτη ο άνθρωπος γονατίσει και προσευχηθεί και ονομάσει αυτό το ευτελές 

δημιούργημά του, θεό του και ζητήσει από αυτό σωτηρία, τότε συνδέει το 

άγαλμα με μια θεότητα που λατρεύει1794. Τότε δεν λατρεύει ο άνθρωπος τον 

1790 Στον στίχο αυτό φαίνεται η πεποίθηση ότι ένας οίκος (בית) είναι απαραίτητος για μια 
θεότητα που λατρεύεται μέσω ενός ανθρωπόμορφου ειδώλου. Όπως ο άνθρωπος 
κατοικεί σε οίκο, έτσι και η θεότητα πρέπει να κατοικεί σε έναν τέτοιο χώρο. Στην 
περίπτωση των υπαίθριων ιερών (במות) υπάρχουν λατρευτικές στήλες, οι οποίες δεν 
χρειάζονται ένα κτίριο. Στον Δευτεροησαΐα δεν υπάρχει ουδεμία νύξη στις λίθινες 
λατρευτικές στήλες.  
1791 Ο όρος χρησιμοποείται, όπως και ο όρος tamsilu βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der 
Bilder…ό.π. σελ. 66-68 & 71-72. 
1792 Λόγος γίνεται για το «το άγαλμα του Σιν… η μορφή (bunnannu) του οποίου είχε 
αποκαλυφθεί σε παλαιότερες εποχές» βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. 
σελ. 66. 
1793 βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό. π. σελ. 383 και της ιδία: „Ikonophobie 
oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die Bilder...ό. π. σελ. 230. 
1794 βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 383. 
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δημιουργό του κόσμου, αλλά μια κατασκευή από καύσιμο υλικό που είναι 

ομοίωμα ενός πλάσματος της δημιουργίας. Ο όρος תבנית αναφέρεται στον 

Δευτεροησαΐα μόνο στον άνθρωπο, αλλά η κριτική αυτή του προφήτη θα γίνει η 

αφετηρία, ώστε να θεωρηθεί προβληματική οποιαδήποτε μορφή των πλασμάτων 

του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο όρος θα χρησιμοποιηθεί στο Δευτ 4 για όλα τα 

δημιουργήματα, τον άνθρωπο, τα ζώα, τα ψάρια, τα ερπετά και τα πτηνά, αλλά 

και τα ουράνια σώματα, τα άστρα, τον ήλιο και τη σελήνη. 

 Σαφές είναι ότι στο κείμενο εκτός από τους τεχνίτες που είναι μόνο 

άνθρωποι παρωδείται κυρίως το υλικό κατασκευής των λατρευτικών ειδώλων. 

Την κριτική αυτή συνεχίζει στην ελληνορωμαϊκή Αλεξάνδρεια η Σοφία 

Σολομώντος λέγοντας ότι η ελπίδα όσων λατρεύουν αγάλματα από χρυσό, η 

ασήμι ή λίθο επαφίεται σε νεκρά πράγματα1795. Η σατιρική και πολλές φορές 

σκωπτική κριτική στο υλικό από το οποίο κατασκευάζονταν τα λατρευτικά 

αγάλματα στην Αρχαιότητα δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της βιβλικής 

πολεμικής. Στην αρχαία ελληνική σκέψη εμφανίζονται επίσης τέτοιες ιδέες, 

όπως η ιερόσυλη καύση ενός αγάλματος από τον Διαγόρα τον Μήλιο. Ο 

φιλόσοφος, ο επικαλούμενος και άθεος λέγεται ότι πήρε στα χέρια του ένα 

ξύλινο άγαλμα του Ηρακλή, το πέταξε στην φωτιά λέγοντας του ότι τώρα θα 

μπορούσε να πραγματωποιήσει  και 13ο άθλο μαγειρεύοντας το φαγητό του1796.   

 Ο H. RINGGREN1797 παρατήρησε κοινά στοιχεία της πολεμικής του 

Δευτεροησαΐα με ένα τελετουργικό της βαβυλωνιακής εορτής Ακίτου, στην 

οποία καταλαμβάνει κεντρική θέση η καύση ξύλινων αγαλμάτων. Σύμφωνα με 

το μαγικό αυτό τελετουργικό κατασκευάζονταν μέσα σε μια εβδομάδα από ξύλο 

είδωλα που εκπροσωπούσαν τις σκοτεινές δυνάμεις. Τα είδωλα αυτά 

1795 Σοφ. Σολ 13,10: "Ταλαίπωροι δὲ καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν͵ οἵτινες ἐκάλεσαν 
θεοὺς ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων͵ χρυσὸν καὶ ἄργυρον τέχνης ἐμμελέτημα καὶ ἀπεικάσματα 
ζῴων ἢ λίθον ἄχρηστον χειρὸς ἔργον ἀρχαίας". 
1796 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, Προτρεπτικός: 2. 24: «ὃ δ΄ Ἡρακλέα ἐκ ξύλου λαβὼν 
κατεσκευασμένον (ἔτυχε δὲ ἕψων τι οἴκοι͵ οἷα εἰκός)· Εἶα δή͵ ὦ Ἡράκλεις͵ εἶπεν· νῦν σοι ἤδη 
καιρός͵ ὥσπερ Εὐρυσθεῖ͵ ἀτὰρ δὴ καὶ ἡμῖν ὑπουργῆσαι τὸν τρισκαιδέκατον τοῦτον ἆθλον 
καὶ Διαγόρᾳ τοὔψον παρασκευάσαι͵ κᾆτ΄ αὐτὸν εἰς τὸ πῦρ ἐνέθηκεν ὡς ξύλον». Πρβλ. H. 
FUNKE: „Götterbild“, στο  RLACH 11. (1981) στ. 733 καθώς και Μ. DICK : ”Prophetic 
Parodies of Making the Cult Image...ό. π. σελ. 42 σημ. 103. 
1797 H. RINGGREN: „The symbolism of Mesopotamian cult images“ στο H. Biezais: Religious 
Symbols and their Functions, Stockholm 1979, σελ. 105.  
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χρησιμοποιούνταν απλά στο μαγικό τελετουργικό και δεν θα μπορούσαν σε 

καμία περίπτωση να χαρακτηριστούν λατρευτικά και πιθανότατα δεν είχαν 

καμία σχέση με το τελετουργικό της ζωοποίησης. Με το πέρας της γιορτής τα 

αγάλματα αυτά ρίχνονταν τελετουργικά στη φωτιά. Η καταστροφή τους έδείχνε 

με συμβολικό τρόπο την καταστροφή των κακών δυνάμεων που 

εκπροσωπούσαν. Από τον ρόλο των συγκεκριμένων ομοιωμάτων γίνεται σαφές 

ότι τα λεγόμενα του προφήτη δεν αναφέρονται στο βαβυλωνιακό τελετουργικό 

αυτό, αλλά γενικά στη φθαρτότητα των υλικών των ειδώλων.  

 

 ΙΙ.4.1.ε. Η προφητεία Ησα, 46,(5) 6-7 

Το τελευταίο μικρό αυτό κείμενο του Δευτεροησαΐα επαναλαμβάνει ιδέες 

που ήδη έχουν εκφραστεί στα προηγούμενα κείμενα1798, ωστόσο η θέση του στο 

κεφ. 46 και ο τονισμός της απουσίας κίνησης και ομιλίας στα είδωλα στο Ησα. 

46,7 αποδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία του. Όπως ήδη έχει εκτεθεί το κεφ. 46 

αρχίζει με την διαπίστωση ότι οι βαβυλωνιακοί θεοί Βηλ και Νεβώ έπεσαν και τα 

είδωλά  (עצבים) τους μεταφέρθηκαν σε άλλον τόπο. Ως μονόλογος του Γιαχβέ 

προβάλλει μια ρητορική ερώτηση για την σύγκριση του Γιαχβέ με οποιονδήποτε 

ή οτιδήποτε θα μπορούσε να συγκριθεί μαζί του, όμοια με εκείνη του Ησα. 40,10. 

Ως απάντηση περιγράφεται η κατασκευή ενός θεού (אל) από χρυσό και ασήμι 

που κατασκευάζει με αμοιβή ένας χρυσοχόος. Και τον θεό αυτόν προσκυνούν 

και λατρεύουν  (στ. 6) αλλά και σε αυτόν προσεύχονται και ζητούν σωτηρία. 

Όμως οι άνθρωποι τον μεταφέρουν στην λιτανεία, ενώ όταν τον αποθέτουν 

εκείνος μένει ακίνητος, επειδή δεν έχει μέσα του ζωή, άρα ούτε τις προσευχές 

ακούει, ούτε και να σώσει μπορεί (στ. 7). Ακριβώς η ιδέα για την έλλειψη ζωής 

και αισθήσεων θα εξελιχθεί σε άλλα μεταιχμαλωσιακά κείμενα κριτικής των 

ειδώλων ως το κύριο επίχειρημα κατά των ειδώλων (Ψαλ. 115, 3-8 & Ψαλ. 135,15).  

 

ΙΙ.4.2. Η προφητεία του Ιερεμ. 10, 1-16 

Υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στο μασωρητικό κείμενο και την 

ελληνική μετάφραση των Ο΄ως προς τον αριθμό και την σειρά των στίχων του 

1798 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 388-391. 
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Ιερ. 10. Από το ελληνικό κείμενο λείπουν οι στίχοι 6-8 και 10 του μασωρητικού 

και ο στ. 9 έχει μετατεθεί ανάμεσα στους στ. 4-51799. Όπως φαίνεται πρόκειται για 

δυο ξεχωριστές εκδοχές  του ποιήματος1800. Οι διαφορές γίνονται κατανοητές από 

την προφορική και γραπτή παράδοση των πολεμικών προτάσεων κατά των 

ειδώλων που εμφανίζονται και σε άλλα σημεία των βιβλίων των προφητών 

Ιερεμία και Ησαΐα, αλλά και στους Ψαλμούς. Το Ιερ. 10,1-16 έχει συγκεντρώσει 

τις ιδέες αυτές κάτω από ένα συγκεκριμένο θεολογικό πρίσμα1801.  Σύμφωνα με 

την Α. BERLEJUNG1802  το κείμενο αυτό συγκεντρώνει στοιχεία από την πολεμική 

κατά των ειδώλων του προφήτη Δευτεροησαΐα και θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως μια σύνοψη των ιδεών του. 

Η ενότητα αποτελείται από δυο μέρη, την προφητεία και έναν ύμνο στον 

Γιαχβέ (στ. 12-16) που εμφανίζεται μια ακόμη φορά στο βιβλίο του προφήτη 

Ιερεμία (51,15-19 - Ο΄ 28,15-19)1803. Ο ύμνος στον Γιαχβέ προέρχεται  από την 

προαιχμαλωσιακή εποχή, ενώ το πρώτο μέρος από την εποχή της αιχμαλωσίας ή 

την πρώιμη μεταιχμαλωσιακή περίοδο. Τα δυο μέρη  διαχωρίζει ο στ. 11 που 

παρατίθεται εξολοκλήρου στα αραμαϊκά1804.   

Θέμα της προφητείας είναι μια προτροπή προς τον Ισραήλ να 

διαφοροποιείται από τους ξένους λαούς και να αποφεύγει τα θρησκευτικά τους 

έθιμα (στ. 2-3). Η προφητεία αναφέρεται αρχικά στην συνήθεια της 

παρατήρησης των σημείων του ουρανού που θεωρούνται στον Αρχαίο Κόσμο 

1799   Οι στίχοι 6-8 και 10 λείπουν και από το κείμενο του Ιερεμία από το Qumran (4Q Jerb) 
βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 393-394 σημ. 1921.  Όμως το 4Q Jerb  
παραθέτει τον στ. 9 του μασσωρητικού στην ίδια ακριβώς θέση.  βλ.  M. DICK:”Prophetic 
Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 17 σημ. 41. 
1800 Ένα ακόμη στοιχείο της διττής παράδοσης του κειμένου, χωρίς να μπορεί να 
προσδιοριστεί το αρχικό είναι και η μετάφραση του Θεοδοτίονος, ο οποίος μεταφράζει το 
κείμενο που παραδίδεται από το μασωρητικό βλ. F. FIELD: Origenis Hexaplorum, 
Hildesheim 1964, σελ. 597-599. 
1801 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ.  199-200.  πρβλ. A. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 392 σημ. 1909. 
1802 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ.     391, 397. Για τις ομοιότητες βλ. . 
DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό. π. σελ. 21. 
1803  Το Ιερ. 51,15-19 ανήκει σε ένα κεφάλαιο χωρίς μεταγενέστερες προσθήκες. Για την 
χρονολόγησή του κεφαλαίου παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο οι στίχοι 12-16 που 
αναφέρονται στην πτώση της Βαβυλώνας. 
1804 βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 393-394. Πρόκειται για τον 
μοναδικό στίχο στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία που καταγράφεται στα αραμαϊκά. Βλ. H. 
NEEF: Arbeitsbuch Biblisch-Aramäisch, Tübingen 2006, σελ. 3. 
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σημεία των θεών και προκαλούσαν φόβο. Ο Ισραήλ καλείται να μην φοβάται 

μπροστά στα σημεία αυτά απομυθεύοντάς τα με την αιτιολόγηση της 

ματαιότητας των θρησκευτικών εθίμων των ξένων λαών. Έχοντας ως αφετηρία 

τον ουρανό η επιχειρηματολογία επικεντρώνεται τελικά στα ορατά επί γης 

σύμβολα των ξένων θεών, τα είδωλα. Αυτό που αποδεικνύει την ματαιότητά 

τους είναι ότι κατασκευάζονται από κοινό ξύλο, ασήμι και χρυσό από 

ανθρώπους τεχνίτες, οι οποίοι τα κάρφωσαν με καρφιά και μέταλλο  για να τα 

σταθεροποιήσουν (στ. 4). Τα υλικά τους, πολύτιμα μέταλλα, όπως  ο χρυσός και 

το ασήμι  προέρχονται από μακρινά μέρη, όπως η φοινικική αποικία της Τύρου 

στη νότιο Ισπανία Θαρσείς και η περιοχή Οφίρ, πιθανότατα μια περιοχή στην 

νότια Αραβία1805. Επίσης, οι άνθρωποι τα στολίζουν με πολύτιμα χρωματιστά 

υφάσματα, πορφυρά και υακίνθινα (στ.9). Παραμένουν όμως έργα των 

επιδέξιων ανθρώπων.   

Η κεντρική ιδέα της προφητείας εμφανίζεται στο στ. 5, στον οποίο αφού 

σημειωθεί ότι «[ δεν μιλούν]1806 και πράγματι μεταφέρονται, επειδή δεν βαδίζουν» 

για να τονιστεί ότι πρόκειται για νεκρή ύλη, ο συντάκτης προβαίνει στην 

προτροπή «μην τα φοβάστε, επειδή δεν μπορούν να κάνουν κακό, αλλά ούτε και 

καλό να κάνουν μπορούν».  Έτσι η βασική ιδέα της προφητείας είναι ότι τα είδωλα 

των θεών είναι κατασκευές χωρίς ζωή και όχι θεοί, έτσι δεν πρέπει κανείς να τα 

φοβάται1807. 

 Η προτροπή αυτή φαίνεται ότι είναι και ο συνδετικός κρίκος με την 

μεταγενέστερη προσθήκη στο εβρ. κείμενο, τους στ. 6-8 και 10 που είναι ένας 

ύμνος  στον ασύγκριτο ζώντα θεό Γιαχβέ1808. Το θέμα των τριών στίχων αυτών 

είναι το ασύγκριτο  του βιβλικού θεού, όπως και στο κεφ. 4. του Δευτερονομίου 

που χαρακτηρίζει τον Γιαχβέ ως τον «ζώντα θεό» (  Ο .(הוא אלהים היים

1805 Για τις περιοχές βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 204-205 
1806 Η φράση αυτή λείπει από το κείμενο των Ο΄.   
1807 Ανάλογη είναι και η διδασκαλία της Επιστολής Ιερεμία με την ίδια φράση σαν επωδό, 
στ. 16. 23. 29. 40. 52. 26. 65. βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 13+1 Βήματα Εισαγωγής...ό. π. σελ. 
339.  
1808 Ιερ. 10,6-7.10: «κανείς δεν είναι όμοιός σου, Γιαχβέ, μέγας είσαι και μεγάλο το όνομά σου 
σε δύναμη. Ποιός από τους βασιλείς των εθνών δεν θα σε φοβηθεί, επειδή αυτό σου αρμόζει, 
επειδή σε όλους του σοφούς των εθνών και σε όλα τα βασίλεια δεν υπάρχει όμοιός σου. 
Όμως ο Γιαχβέ ο θεός είναι αλήθεια θεός ζων και βασιλιάς αιώνιος, από οργή τραντάζει την 
γη και τα έθνη δεν μπορούν να αντέξουν το θυμό του». 
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χαρακτηρισμός λειτουργεί ως ομολογία που θα μπορούσε να συνδέεται με τον 

στίχο 11, στον οποίο ο Γιαχβέ κυριαρχεί ως ο δημιουργός του κόσμου. Το 

ασύγκριτο του Γιαχβέ θεμελιώνεται στο γεγονός ότι ο θεός αυτός είναι ο μόνος 

δημιουργός του κόσμου. Ο αραμαϊκός αυτός  στίχος  συνοψίζει τα κύρια σημεία 

της προφητείας αναφερόμενος όμως όχι στα είδωλα, αλλά στους ξένους θεούς 

που δεν είναι δημιουργοί του κόσμου και πρέπει να αφανιστούν1809.   

 Η προφητεία για τα θρησκευτικά έθιμα των εθνών επικεντρώνεται στην 

κατασκευή λατρευτικών αντικειμένων από ξύλο και πολύτιμα μέταλλα. 

Προφανώς αναφέρεται στα λατρευτικά είδωλα των θεών της αρχαίας Ανατολής 

με ξύλινο πυρήνα και μεταλλική επένδυση1810. Δεν πρόκειται βέβαια για είδωλα 

του Γιαχβέ, γιατί όπως φαίνεται από τον ύμνο οι κατασκευές αυτές 

αντιπαρατίθενται στον Γιαχβέ. Τα έθιμα των λαών χαρακτηρίζονται ως ξύλο 

 Η  επιχειρηματολογία  θίγει τα ακόλουθα σημεία, το .(הבל) και ως μάταια (עץ)

υλικό της κατασκευής τους, την προέλευσή τους ως έργα ανθρώπων και την 

έλλειψη ζωής σε αυτά. Προϋπόθεση κατανόησης της προφητείας είναι η ταύτιση 

των ειδώλων με τους ίδιους τους θεούς. Η ματαιότητα των υλικών, η προέλευσή 

τους από ανθρώπους τεχνίτες και η έλλειψη ζωής  σε αυτά γίνονται 

επιχειρήματα, ώστε να χαρακτηρίζονται αδύναμοι και χωρίς ζωή οι ίδιοι οι ξένοι 

θεοί. Ενδιαφέρον είναι ότι τα χωρίς ζωή είδωλα χρησιμοποιούνται για να δείξουν 

τη ματαιότητα και την πλάνη όλων των θρησκευτικών εθίμων των ξένων λαών, 

όπως η παρατήρηση και η θρησκευτική εξήγηση των φαινομένων του ουρανού.  

Το δεύτερο μέρος (Ιερ. 10,12-16) είναι ένας ύμνος στον Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ 

είναι ο δημιουργός θεός του κόσμου. Δημιούργησε το σύμπαν με  ισχύ (כח), 

σοφία (חכמה) και φρόνηση (תבונה) (στ. 12)1810F

1811. Δημιούργησε, ζωοποίησε και 

συνεχίζει να δίνει ζωή στέλνοντας στη γη την βροχή  (στ. 13). Αυτός ευθύνεται 

για την ζωή στο σύμπαν και μπροστά στο θαύμα αυτό στέκει ανόητος κάθε 

1809 Στον στίχο χρησιμοποιούνται δυο αραμαϊκοί όροι για τη γη «ארקא» και «ערא», πράγμα 
που παραπέμπει στον 5ο αιώνα π.Χ.  Ίσως η σύνδεση των δυο κειμένων να έγινε τον 5ο 
π.Χ. αιώνα 
1810 Βλ. A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 394. Η S. SCHROER (In Israel gab es 
Bilder...ό. π. σελ. 209) θεωρεί ότι πρόκειται για διαφορετικά είδη αγαλμάτων. 
1811 Ανάλογα χαρακτηριστικά στο δημιουργικό έργο του Γιαχβέ εμφανίζονται στο βιβλίο 
των Παροιμιών 3,19-20. 
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άνθρωπος, εξαιτίας της περιορισμένης γνώσης του (דעת). Και ντροπιάζεται κάθε 

χρυσοχόος εξαιτίας του ειδώλου που κατασκεύασε (פסל) (στ.14). Αυτά είναι ένα 

τίποτα, έργα γελοία που θα αφανιστούν (στ.15). Μόνο ο Ιακώβ θα ζήσει,  γιατί ο 

Γιαχβέ είναι ο δημιουργός του όλου σύμπαντος (  και ο Ισραήλ (כי יוצר הכל הוא

είναι ο λαός της κληρονομίας του  (στ. 16). 

Εδώ δεν εμφανίζεται στο προσκήνιο η αντίθεση ανάμεσα στον Γιαχβέ και 

τα χωρίς ζωή είδωλα των άλλων θεών, όπως στην προφητεία του πρώτου 

μέρους, αλλά η αντίθεση ανάμεσα στον θεό, δημιουργό του κόσμου Γιαχβέ και 

τους δημιουργούς-τεχνίτες. Ο Γιαχβέ δημιούργησε τον κόσμο και δεν τον άφησε 

στην τύχη του, ως δημιουργός και ζωοποιός θεός φροντίζει με τις ενέργειές του 

να συγκεντρώνει τα νέφη και στέλνει την βροχή στην γη. Η ζωοποιός του 

δύναμη είναι ασύγκριτη μπροστά στα είδωλα των ξενων θεών που δεν είναι 

τίποτα άλλο από νεκρή ύλη, έργα χωρίς δύναμη. Δεν υπάρχει πνεύμα σε αυτά, 

ούτε ενοικεί κάποια θεότητα σε αυτά, αλλά ούτε και κατασκευάστηκαν με την 

συνεργασία κάποιου θεού. Ενώ ο Ισραήλ, όπως υποστηρίζεται και στον 

Δευτεροησαΐα επιλέχτηκε από τον Γιαχβέ Σαββαώθ και διαφοροποιήθηκε από 

τους λαούς.  

 Το λατρευτικό είδωλο ως άψυχο υλικό αντικείμενο και ανθρώπινο 

κατασκεύασμα απορρίπτεται ως μέσο αποκάλυψης του θείου1812. Ο δημιουργός 

θεός εμφανίζεται μέσα από τις ζωογόνες ενέργειές του στον κόσμο ως θεός που 

στέλνει υετούς επί της γης. Το μοτίβο αυτής της αντίθεσης θυμίζει την αντίθεση 

ανάμεσα στην αποκάλυψη του Γιαχβέ και την αιτιολόγηση της απόρριψης των 

ειδώλων στο Δευτ. 41813. Οι ιδέες του κειμένου παρουσιάζουν πολλά κοινά 

στοιχεία με το κήρυγμα του Δευτεροησαΐα1814, μια ακόμη ένδειξη υπέρ της 

χρονολόγησης του στην ύστερη αιχμαλωσία ή την πρώιμη  μεταιχμαλωσιακή 

εποχή.  Το Ταγκούμ Γιονάθαν προσθέτει μετά το Ιερ.1,10 τα εξής: «Αυτό είναι 

1812 Η σύγκριση Γιαχβέ και τεχνιτών, αλλά και των ειδώλων με τον Ισραήλ, αφήνει να 
εννοηθεί ότι η λατρεία του αληθινού θεού επί γης δεν γίνεται με τα χωρίς ζωή είδωλα 
των τεχνιτών, αλλά με τη μεσιτεία του Ισραήλ που επέλεξε ο ίδιος ο Γιαχβέ, ώστε να τον 
"εκπροσωπεί" επί γης. Θα μπορούσε να γίνει εδώ λόγος για θεολογικά στοιχεία που είναι 
κυρίαρχα στην Ιερατική Πηγή. 
1813 Α. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 399 σημ. 1936. 
1814  Βλ. M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 17 πρβλ. A. 
BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 397 σημ. 1929. 
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αντίγραφο μιας επιστολής που έστειλε ο προφήτης Ιερεμίας στους αιχμαλώτους 

που από τον βασιλιά της Βαβυλώνας οδηγήθηκαν  εξόριστοι στην Βαβυλώνα, για να 

τους γνωρίσει τι τους διέταξε ο θεός».  Την ίδια επιγραφή έχει και η Επιστολή 

Ιερεμίου στη μετάφραση των Ο΄, θέμα της οποίας είναι η πολεμική κατά των 

ειδώλων. 

 Η Επιστολή Ιερεμίου είναι ένα έργο της ελληνιστικής εποχής που 

φανερώνει εξάρτηση από το κεφ. 10 του βιβλίου του Ιερεμία1815. Αυτό φανερώνει 

η επιχειρηματολογία, αλλά και η κοινή παρομοίωση του ειδώλου με το σκιάχτρο 

 1816. Τα είδωλα(εβρ. κείμ. Ιερ. 10,5 & Επ. Ιερ. 69) (προβασκάνιον - תמר)

παρουσιάζονται όπως ακριβώς στο Ιερ. 10, 1-16, αλλά εμφανίζουν και κάποια 

σημεία που παραπέμπουν κατευθείαν στον Δευτεροησαΐα. Η Επιστολή 

απευθύνεται σε Εβραίους της Μεσοποταμίας που έχουν την εμπειρία της 

λιτανείας των λατρευτικών αγαλμάτων των θεών της περιοχής  και θυμίζουν τη 

μνεία του Ναβού και του Μαρδούκ από τον προφήτη της αιχμαλωσίας. Στο στ. 48 

γίνεται μνεία στη φυγάδευση των λατρευτικών ειδώλων και των ιερέων σε 

περίπτωση πολέμου.  Αλλά και στο στ. 54 γίνεται λόγος για πυρκαγιά στο ναό 

που βρίσκονται τα είδωλα, ενώ οι ιερείς θα φύγουν να σωθούν, εκείνα θα γίνουν 

στάχτη, όπως και οι δοκοί του κτιρίου. Στα αρχαιότερα κείμενα που προέρχονται 

από τον Ιερεμία ο Γιαχβέ αντιπαρατίθεται σαφώς με τους ξένους θεούς, αυτοί 

είναι οι αντίπαλοί του, ενώ τα νεώτερα κείμενα μιλούν για την αντίθεση 

ανάμεσα στον Γιαχβέ και τα λατρευτικά είδωλα1817. Η επωδός της πραγματείας 

αυτής που διαβεβαιώνει συνεχώς ότι τα είδωλα δεν είναι θεοί, άρα δεν υπάρχει 

και λόγος να τα φοβάται κανείς (στ. 14, 22, 28, 39, 44, 51, 56, 64 και 68)1818, 

αναφορές στο ζήτημα των ειδώλων και της πολυθεΐας σε κείμενα της Κ.Δ.1819, 

καθώς και σχόλια στην πραγματεία της Μισνά Anoda Zara φανερώνουν ότι το 

1815 Πιο πιθανή φαίνεται η χρονολόγηση του έργου στα μέσα του 2ου  αιώνα π. Χ. βλ. Μ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 13+1 Βήματα Εισαγωγής...ό. π. σελ. 338-340. 
1816 Για την σχέση της Επιστολής με το βιβλίο του προφήτη και τα μεταφραστικά 
ζητήματα βλ. B. THOMAS: „Reevaluating the Influence of Jeremiah 10 upon the Apocryphal 
Epistle of Jeremiah – A Case for the Short Edition“, στο ZAW 120 (2008), σελ.  547-562. 
1817 Ιερ. 5,23. 14,22. Βλ. Α. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 395 σημ. 1925. 
1818 βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 13+1 Βήματα Εισαγωγής...ό. π. σελ. 339. 
1819 βλ. π.χ. Α΄ Κορ. 8, 1-13 & 10, 19-22. βλ. Χ.  ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ: "Μονοθεϊσμός και αρχέγονος 
Χριστιανισμός", στο Σ. Ζουμπουλάκης: Ο Θεός της Βίβλου και Θεός των Φιλοσόφων, 
Αθήνα 2012, σελ. 163-204. 
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ερώτημα για την φύση και τις λειτουργίες των ειδώλων των ξένων λαών ήταν 

για αιώνες ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τον Ιουδαϊσμό πριν και μετά την 

καταστροφή του 2ου ναού, όπως και πρόβλημα της Εκκλησίας των πρώτων 

αιώνων.  

 

ΙΙ.4.3. Οι Ψαλμοί 115. & 135.  

 Ο ψαλμοί 115 και 135 (Ο΄ 113 και 134) προέρχονται από την 

μεταιχμαλωσιακή εποχή και κάνουν λόγο για τα είδωλα των εθνών ( עצבי 

1819F(הגוים

1820. Στα κείμενα αυτά ακολουθείται η επιχειρηματολογία του Δευτεροησαΐα 

και των προγενέστερων κειμένων. Τα είδωλα αντιμετωπίζονται απλά ως ύλη, 

αργύριον και χρυσίον, ενώ ο Γιαχβέ βρίσκεται στον ουρανό. Λυρικά 

εμπλουτίζονται οι προφητικές περιγραφές  για την απουσία ζωτικών 

λειτουργιών στα άψυχα είδωλα (Ψαλ. 115 στ. 5-7 - Ο΄13-15 και Ψαλ. 135, 16-17 - 

Ο΄134,16-17). Στα προφητικά κείμενα (Ησα. 46,6 και Ιερ 10,3-10) έγινε λόγος για 

την ανικανότητα των ειδώλων να μιλήσουν και να κινηθούν. Τώρα ο ψαλμωδός 

παρατηρεί ότι λείπουν και άλλες αισθήσεις. Τα είδωλα στερούνται όχι μόνο την 

λαλιά και την κίνηση, αλλά ακόμη την όσφρηση και την αφή. Η ιδέα αυτή 

εμφανίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή η λειτουργία των αισθήσεων είναι το 

κεντρικό ζήτημα του τελετουργικού ζωοποίησης των λατρευτικών ειδώλων στην 

Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο στην διαπίστωση 

της έλλειψης των αισθήσεων είναι η προϋπόθεση της ανθρώπινης μορφής των 

αγαλμάτων, επειδή τονίζεται η ύπαρξη του ζωτικού οργάνου και ταυτόχρονα η 

ανικανότητα λειτουργίας του εξαιτίας της έλλειψης  ζωής. Τα είδωλα έχουν 

στόμα και δεν μιλούν,  έχουν οφθαλμούς και παρόλα αυτά δεν βλέπουν, έχουν 

αυτιά και δεν ακούν, χέρια και δεν αγγίζουν, είναι νεκρά αντικείμενα. Ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα είναι και η ιδέα ότι αυτή η έλλειψη ζωής που χαρακτηρίζει τα 

είδωλα απειλεί και τους ανθρώπους που τα κατασκευάζουν και τα λατρεύουν. 

Στην προφητική κριτική τα είδωλα είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και 

1820 H.J.KRAUS: Psalmen II. Teilband, Neukirchen 21961, σελ. 784-791 & 894-898. 
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επομένως χωρίς ζωή1821. Στους ψαλμούς αυτούς όμως η έλλειψη ζωής απειλεί 

τους κατασκευαστές και εκείνους που θεωρούν τα είδωλα θεούς. 

  Οι Ψαλμοί δομούνται ακριβώς, όπως και οι προφητείες πολεμικής των 

ειδώλων με την αντίθεση που διαπιστώνεται ανάμεσα στον ζώντα θεό του 

Ισραήλ και τα άψυχα είδωλα των εθνών. Όπως φαίνεται ο βασικός σκοπός των 

Ψαλμών δεν είναι να πολεμήσουν τα είδωλα των θεών, αλλά τους ξένους λαούς. 

Η πολεμική των ειδώλων εξυπηρετεί την πολεμική κατά των ξένων λαών1822. 

Είναι σαφές στο σημείο αυτό ότι η απουσία των ειδώλων στην λατρεία του 

Ισραήλ γίνεται αντιληπτή ως diferentia specifica  που διακρίνει των Ισραήλ από 

τους ξένους λαούς. Είναι ευδιάκριτο ότι οι ψαλμοί αυτοί προϋποθέτουν την 

απαγόρευση των ειδώλων του Δεκαλόγου και μια ενιαία λατρεία της 

ισραηλιτικής κοινότητας. 

 

ΙΙ.4.4. Η προφητεία του Αββακούμ (2,18-20) 

 Ένα επίσης ενδιαφέρον κείμενο είναι η προφητεία του Αβ. 2,18. Σαφώς 

πρόκειται για μια ενότητα δομημένη σε μια αντίθεση ανάμεσα στον Γιαχβέ και 

τα χωρίς ζωή και αισθήσεις είδωλα που επαναλαμβάνει ιδέες που 

πρωτοεμφανίστηκαν στα κείμενα του Δευτεροησαΐα1823. Τα είδωλα θεωρούνται 

απλά υλικά, πέτρα και ξύλο, χρυσό και ασήμι. Μεγάλο ενδιαφέρον 

συγκεντρώνουν οι προστακτικές του στ. 19 από τα ρήματα קיץ στην Ιφείλ και עור  

στην Καλ διάθεση, τα οποία αποδίδουν οι Ο΄ ως «Ἔκνηψον ἐξεγέρθητι» και 

«Ὑψώθητι». Ο M. DICK1823F

1824 αναγνωρίζει στα ρήματα αυτά την προσπάθεια 

ζωοποίησης του λατρευτικού ειδώλου σύμφωνα με τα έθιμα της Μεσοποταμίας, 

τα οποία σύμφωνα με τον ερευνητή ειρωνεύεται ο προφήτης. Η Α.BERLEJUNG 

αποκλείει μια τέτοια σημασία του βιβλικού κειμένου. Βασίζεται στον 

C.FREVEL1824F

1825 και διαφωνεί με την ερμηνεία αυτή, επειδή τα ρήματα αυτά 

χρησιμοποιούνται στους Ψαλμούς από τους ανθρώπους που καλούν τον Γιαχβέ 

1821 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 400. 
1822 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 400-401. 
1823 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 401. 
1824 Μ. DICK : ”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 45. 
1825 Ψαλ. 35,23. Ψαλ. 44,24. Ψαλ. 59,5 & Ψαλ. 73,20. βλ. C. FREVEL: Aschera und der 
Ausschließlichkeitsanspruch YHWHs … ό. π. σελ. 403. 
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να τους σώσει από τη δύσκολη θέση που βρίσκονται. Έτσι, οι προστακτικές αυτές 

δεν μπορούν να ισχύσουν ως επικλήσεις ζωοποίησης ενός λατρευτικού ειδώλου, 

αλλά πρόκειται για μάταιες επικλήσεις στο ξύλο και τον λίθο για βοήθεια και 

σωτηρία.  

  

ΙΙ.4.5. Η βιβλική, προφητική κριτική των ειδώλων και το μεσοποταμιακό 

τελετουργικό της ζωοποίησης των ειδώλων  

Όπως έγινε γνωστό στην προηγούμενη ενότητα, στην έρευνα των 

τελευταίων δεκαετιών η κριτική των ειδώλων των προφητικών κειμένων 

συγκρίνεται με τα θεολογικά κείμενα σφηνοειδούς γραφής που εκθέτουν το 

μεσοποταμιακό τελετουργικό της ζωοποίησης των αγαλμάτων. Πρόκειται για 

μια απαραίτητη λατρευτική πρακτική δώδεκα μεταβατικών σταδίων για την 

είσοδο και την έκθεση ενός αγάλματος στον ναό κάποιας θεότητας για την 

λατρεία της. Ερευνητές, όπως ο M. DICK  και η Τ. ORNAN αναγνωρίζουν μια 

βαθειά σχέση ανάμεσα στην βιβλική, προφητική σάτιρα και το μεσοποταμιακό 

τελετουργικό1826. Ένα από τα πιο βασικά επιχειρήματα αυτής της θεώρησης είναι 

η εμφάνιση στο Ησα. 40,20 του βαβυλωνιακού όρου mesukan (המסכן)1826F

1827. Η λέξη 

αυτή που προφανώς προσδιορίζει ένα είδος δέντρου που δεν συναντάται σε 

κείμενα που αναφέρονται στο περιβάλλον του αρχαίου Ισραήλ, αλλά στην 

Μεσοποταμία και μάλιστα σχετίζεται με την κατασκευή των λατρευτικών 

αγαλμάτων των θεών.  

Ένα δεύτερο επιχείρημα έρχεται από το χαρακτηρισμό του ξύλινου 

αγάλματος κατά την κατασκευή ως δοκού, όπως πολύ επιτυχημένα αναφέρεται 

στην κριτική του Δευτεροησαΐα Ησα. 44,19 (בול עץ) και στην Επιστολή Ιερεμία1827F

1828. 

Με έναν ανάλογο όρο "gistuppu" που σημαίνει απλό ξύλο, δοκός ονομάζουν το 

1826 Μ. DICK : ”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 30-45  και T. ORNAN: 
The Triumph of the Symbol... ό. π. σελ. 181. 
1827 Μ. DICK : ”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 22,  T. ORNAN: The 
Triumph of the Symbol... ό. π. σελ. 181, A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 122 
και 373, S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes…ό.π. σελ. 180. 
1828 Στην Επιστολή Ιερεμία συνοψίζεται η όλη επιχειρηματολογία της προφητικής 
κριτικής και προσδιορίζεται η εμπειρία της θέας των στολισμένων αγαλμάτων που 
έχουν κατασκευαστεί από πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους (Επ. Ιερ. 3). Αυτά τα 
αγάλματα παρομοιάζονται από τον συντάκτη με τα δοκάρια των οικιών (Επ. Ιερ. 19: 
"ἔστιν μὲν ὥσπερ δοκὸς τῶν ἐκ τῆς οἰκίας"). 
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άγαλμα και οι μεσοποταμιακές πηγές, το οποίο μόνο με το τελετουργικό 

καθαγιάζεται και μετατρέπεται σε επίγειο σώμα της θεότητας. Μάλιστα πριν 

από το τελετουργικό της πλύσης και της διάνοιξης του στόματος το άγαλμα δεν 

τρώει, δεν οσμίζεται και δεν πίνει1829. Τότε είναι ακόμη ένα ξύλο και δεν μπορεί 

χωρίς την τελετουργία να διεκδικήσει τον ρόλο του επίγειου χώρου της 

παρουσίας της θεότητας, οπότε το θυμίαμα, οι χοές και οι προσφορές, δηλαδή η 

λατρεία δεν επιτυγχάνεται.  

 Βέβαια, ο χαρακτηρισμός των ειδώλων ως ενός απλού ξύλου, ενός 

δοκαριού δεν είναι αποκλειστικότητα της προφητικής πολεμικής, αλλά ούτε και 

ζήτημα που απασχόλησε μόνο τη μεσοποταμιακή θεολογία των λατρευτικών 

αγαλμάτων1830. Παρόμοιες ζητήματα θίγονται στα αποσπάσματα που σώθηκαν 

από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους και άλλους Έλληνες συγγραφείς, όπως ο 

ποιητής Επίχαρμος, στον οποίο εμφανίζεται παρόμοιες ιδέες με την κριτική του 

Δευτεροησαΐα και της Επιστολής Ιερεμία1831. Σε πολλά σημεία η βιβλική κριτική 

των ειδώλων συναντά την σκωπτική γραμματεία των ελληνορωμαϊκών χρόνων 

με κύριο εκπρόσωπο τον Λουκιανό που χαρακτηρίζει τους ξύλινους, εσωτερικούς 

σκελετούς των ειδώλων των θεών ως αποικίες τρωκτικών1832.   

1829 Μ. DICK : ”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό. π. σελ. 43-44. 
1830 Όπως παρατηρεί η T. ORNAN (The Triumph... ό. π. σελ. 180-181) οι Εβραίοι προφήτες 
και οι θεολόγοι της Μεσοποταμίας βρίσκονται μπροστά στο ίδιο πρόβλημα, δίνουν όμως 
τελείως διαφορετικές απαντήσεις για την φύση και την λειτουργία των αγαλμάτων. 
Πρόκειται για το ζήτημα της λειτουργίας της ύλης στην επί γης αποκάλυψη των θεών 
και των λατρευτικών αγαλμάτων ως φορέων του θείας παρουσίας. Παρόμοιο ήταν και το 
κέντρο της συζήτησης κατά την εικονομαχική έριδα. Η εκκλησία επιχειρηματολογεί σε 
τελείως διαφορετικά πλαίσια. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός αποφαίνεται ότι: "Ταῦτα γὰρ 
πάντα ὕλη· ὁ σταυρός͵ ὁ σπόγγος καὶ κάλαμος͵ ἡ τὴν ζωηφόρον πλευρὰν νύξασα λόγχη. ῍Η 
τούτων ἁπάντων ἄνελε τὸ σέβας͵ ὅπερ ἀδύνατον͵ ἢ μὴ ἀπαναίνου μηδὲ τὴν τῶν εἰκόνων 
τιμήν. Χάρις δίδοται θεία ταῖς ὕλαις διὰ τῆς τῶν εἰκονιζομένων προσηγορίας. Ὥσπερ λιτὸν 
ἡ κογχύλη καθ΄ ἑαυτὴν καὶ ἡ μέταξα καὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἐξυφασμένον ἱμάτιον καὶ καθ΄ ἑαυτὸ 
οὐδεμίαν ἔχει τιμήν͵ ἂν δὲ βασιλεὺς τοῦτο περίθηται͵ ἐκ τῆς προσούσης τῷ ἠμφιεσμένῳ 
τιμῆς τῷ ἀμφιάσματι μεταδίδοται· οὕτως αἱ ὕλαι αὐταὶ μὲν καθ΄ ἑαυτὰς ἀπροσκύνητοι͵ ἂν 
δὲ χάριτος εἴη πλήρης ὁ εἰκονιζόμενος͵ μέτοχοι χάριτος γίνονται κατ΄ ἀναλογίαν τῆς 
πίστεως" (Προς τους διαβάλλοντας 1,36/2,32). 
1831 ΕΠΙΧΑΡΜΟΥ Frag. 131: "ἐκ παντὸς ξύλου κλοιός τε κα γένοιτο κἠκ τωὐτοῦ θεός". πρβλ. 
Μ. DICK : ”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό. π. σελ. 42. 
1832 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ, Ζεῦς Τραγωδός 8,3-10: " ὁρᾷς ὁποῖοί εἰσι͵ χαρίεντες μὲν καὶ εὐπρόσωποι 
καὶ κατὰ τέχνην ἐσχηματισμένοι͵ λίθινοι δὲ ἢ χαλκοῖ ὅμως ἅπαντες ἢ οἵ γε πολυτελέστατοι 
αὐτῶν ἐλεφάντινοι ὀλίγον ὅσον τοῦ χρυσοῦ ἐπιστίλβον ἔχοντες͵ ὡς ἐπικεχράνθαι καὶ 
ἐπηυγάσθαι μόνον͵ τὰ δὲ ἔνδον ὑπόξυλοι καὶ οὗτοι͵ μυῶν ἀγέλας ὅλας ἐμπολιτευομένας 
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Όμως, όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο S. PETRY1833  απουσιάζει από τα 

κείμενα του Δευτεροησαΐα  ο πιο βασικός όρος για το λατρευτικό είδωλο στα 

ακκαδικά. Πρόκειται για την λέξη șalmu στην εβραϊκή της εκδοχή ως εικόνα 

 Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα κείμενα κριτικής των ειδώλων. Και .(צלם)

αντί για αυτόν το όρο εμφανίζεται δέκα φορές στις προφητείες του ο όρος פסל, ο 

οποίος είναι παντελώς άγνωστος στις μεσοποταμιακές πηγές που αναφέρονται 

σε λατρευτικά είδωλα των θεών. Δεν είναι σαφές, αν ο προφήτης γνωρίζει την 

εντολή του Δεκαλόγου1833F

1834 ή έστω μια πρώιμη μορφή της από το δευτερονομιστικό 

περιβάλλον της μεταρρύθμισης του Ιωσία. Ο προφήτης αποδεικνύει ότι εξαιτίας 

του υλικού και της κατασκευής τους οι άλλοι θεοί είναι μόνο νεκρά είδωλα1834F

1835.  

Βέβαια αυτό δείχνει ότι το ανεικόνιστο στην λατρεία του Γιαχβέ είναι 

προϋπόθεση του κηρύγματός του και της πολεμικής του, επειδή δεν είναι 

δυνατόν σε μια πολεμική κατά των ειδώλων των ξένων θεών να υφίσταται 

είδωλο στη λατρεία της οικείας θεότητας1835F

1836.  

Για τους προφήτες τα αγάλματα παρόλο που έχουν στόμα δεν δύνανται 

να μιλήσουν (Ιερ. 10,5), έχουν επίσης το όργανο της όσφρησης, αλλά δεν 

μπορούν να οσφρανθούν το θυμίαμα, ούτε να φάνε και να περπατήσουν (Ιερ. 

10,5 & Ψαλ. 105,3-9). Το μόνο που μπορούν είναι να γείρουν εξαιτίας τους βάρους 

σκέποντες". Καθώς και στο έργο του Αλεκτρύων (Γάλλος) 24,31-40: "Ποσειδῶν τις ἢ Ζεύς 
ἐστι πάγκαλος ἐκ χρυσίου καὶ ἐλέφαντος συνειργασμένος͵ κεραυνὸν ἢ ἀστραπὴν ἢ 
τρίαιναν ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ͵ ἢν δὲ ὑποκύψας ἴδῃς τά γ΄ ἔνδον͵ ὄψει μοχλούς τινας καὶ 
γόμφους καὶ ἥλους διαμπὰξ πεπερονημένους καὶ κορμοὺς καὶ σφῆνας καὶ πίτταν καὶ πηλὸν 
καὶ τοιαύτην τινὰ πολλὴν ἀμορφίαν ὑποικουροῦσαν· ἐῶ λέγειν μυῶν πλῆθος ἢ μυγαλῶν 
ἐμπολιτευόμενον αὐτοῖς ἐνίοτε. τοιοῦτόν τι καὶ βασιλεία ἐστίν".  βλ B. BÄBLER & H-G. 
NESSELRATH: “Der Stoff, aus dem die Götter sind – zum Material griechisch-römischer 
Götterbilder und seiner ideellen Bedeutung ” στο  R.G. Kratz & H. Spieckermann: Götterbilder 
Gottesbilder Weltbilder, τόμ. 2ος, Tübingen  2006, σελ. 145-168, ιδ. σελ. 148-149 & 153.  
1833 βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes…ό.π. σελ. 182-183.. 
1834 Ο S. PETRY (Die Entgrenzung Jahwes…ό. π. σελ. 183) θεωρεί ότι ο προφήτης προϋποθέτει 
την απαγόρευση του Δεκαλόγου, όμως δεν είναι σαφές σε ποιά μορφή υπήρξε 
προαιχμαλωσιακά κάτι τέτοιο και αν πράγματι βρισκόταν εντός του Δεκαλόγου. 
Δυστυχώς δεν υπάρχουν πέρα από το Δευτ 4 στοιχεία για την μορφή και την θέση μιας 
τέτοιας απαγόρευσης κατά την ύστερη προαιχμαλωσιακή εποχή ή την αιχμαλωσία και 
μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν. 
1835 βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes…ό.π. σελ. 185-186. 
1836 βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes…ό.π. σελ. 187-188 και του ιδίου: „Das Gottesbild 
des Bilderverbots“, στο B.Groneberg & H. Spieckermann:Die Welt der Götterbilder (BZAW 
376),  Berlin 2007, σελ. 257-271. Ο ερευνητής κάνει και λόγο για την λατρεία του Γιαχβέ 
στον ερειπωμένο ναό του Σολομώντα, η οποία θα ήταν αναγκαστικά και ενεικόνιστη.  
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τους προς την γη, να τρεκλίσουν στο βάθρο τους και να πέσουν και για αυτόν 

τον λόγο προσαρμόζονται στις βάσεις αυτές με καρφιά (Ιερ. 10,4. Ησ 40,4. 20 & 

41,7)1837. Στα πρώιμα επιχειρήματα  του Δευτεροησαΐα κεντρικό επιχείρημα ήταν 

η αδυναμία των θεών να σώσουν τα είδωλά τους από την αιχμαλωσία, πράγμα 

που αποδείκνυε ότι δεν ήταν θεοί.  Στα σχετικά νεώτερα κείμενα της σάτιρας 

των ειδώλων το υλικό και η κατασκευή τους από νεκρή ύλη και ανθρώπους 

τεχνίτες αποδεικνύουν ότι αυτό που προκύπτει δεν είναι θεός, άρα και η λατρεία 

του ανούσια1838. Επομένως, τα επιχειρήματα των προφητών δεν μπορούν να 

ισχύσουν ως ένδειξη εξοικείωσης τους με τα κείμενα των τελετουργικών 

ζωποποίησης των λατρευτικών ειδώλων, τα οποία ήταν, όπως επισημαίνει η A. 

BERLEJUNG κείμενα για μια κλειστή ομάδα ανθρώπων και άγνωστα στο ευρύ 

κοινό1839.  

 

ΙΙ.4.6. Συμπεράσματα 

 Η κριτική και η πολεμική των προφητών κατά των ειδώλων μπορεί να 

συνοψιστεί σε τέσσερις βασικές θέσεις: 

 α) Αρχικά στους προφήτες φαίνεται ότι ταυτίζεται η θεότητα με το υλικό 

είδωλο που την αναπαριστά. Στην πολεμική κατά των ειδώλων χρησιμοποιείται 

η ρητορική ερώτηση για το ποιος θα μπορούσε να συγκριθεί με τον Γιαχβέ. Στο 

Ησ. 40,18-20 η απάντηση δεν εμφανίζεται με ένα αναμενόμενο «κανείς»1840, αλλά 

με την περιγραφή των ειδώλων και της κατασκευής τους. Προϋπόθεση αυτής της 

σύγκρισης είναι η ιδέα της ταύτισης των άλλων θεών με τα είδωλά τους. Ο 

Γιαχβέ εναντιώνεται όχι κατά των ξένων θεών, όπως σε αρχαιότερα κείμενα, 

αλλά κατά των ειδώλων τους1841. Η παραδοσιακή αντιπαράθεση ανάμεσα στον 

Γιαχβέ και τους ξένους θεούς εξαφανίζεται εντελώς από την πολεμική των 

προφητών. Δεν παρουσιάζεται ο βιβλικός θεός να αντιτίθεται στους άλλους 

1837 Μ. DICK : ”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό. π. σελ. 44. 
1838 S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes…ό. π. σελ. 185. 
1839 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 386, 412-413. Μάλλον θα πρέπει να 
γίνεται λόγος για άγνοια των τελετουργικών αυτών βλ. O. KEEL: Die Geschichte... ό. π. 
σελ. 868. 
1840 Βλ. A. BERLEJUNG, Die Theologie der Bilder..ό.π. σελ. 372. 
1841 A. BERLEJUNG, Die Theologie der Bilder,...ό.π. σελ. 372. 
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θεούς, αλλά σε αυτό, το οποίο κατανοούν οι άνθρωποι ως θεούς, τα είδωλα1842. Σε 

πολλά κείμενα της Π.Δ. φαίνεται να ταυτίζεται μια θεότητα με το είδωλό της, 

όπως χαρακτηριστικά στο Α΄Σαμ. 5,1-5, όταν αναφέρεται ότι μπροστά στην 

κιβωτό της Διαθήκης έπεσε ο ίδιος ο Δαγων και καταστράφηκε1843. Χωρίς 

αμφιβολία υπάρχουν κείμενα και από την Μεσοποταμία που αναφέρονται στα 

είδωλα των θεών σαν να αναφέρονται στους ίδιους τους θεούς (ilāni)1844. Στην 

θεολογία όμως τον ειδώλων, τόσο στην Αίγυπτο, όσο και στην Μεσοποταμία  

υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στο λατρευτικό είδωλο και την θεότητα 

που εκπροσωπεί1845. Αυτή η διάκριση εμφανίζεται και στην τέχνη, όταν 

απεικονίζεται η θεότητα μαζί με το ιερό, λατρευτικό της είδωλό1846.  Τέτοια 

διάκριση εμφανίζεται και στην αρχαία Ελλάδα, αλλά εξαιτίας της ασάφειας για 

την σχέση μεταξύ θεότητας και ειδώλου και στην αρχαία ελληνική γραμματεία 

εμφανίζονται συγγραφείς, οι οποίοι βασισμένοι στον ορθό λόγο εκφράζουν 

όμοιες ιδέες με τους προφήτες1847. Οι εθνικοί απολογητές του ρόλου των ειδώλων 

στην λατρεία των θεών υπερασπίζονται κατά την  Ύστερη Αρχαιότητα τα 

αγάλματα λέγοντας ότι μόνο οι απαίδευτοι ταυτίζουν το άγαλμα με την 

θεότητα1848. 

 β) Δεύτερον, θεωρείται αδύνατο μια ανθρώπινη κατασκευή να έχει κάτι 

το θεϊκό. Στην κατασκευή ενός ειδώλου στα κείμενα της βιβλικής πολεμικής δεν 

αναφέρεται ποτέ η συμμετοχή κάποιας θεότητας, σαφώς ούτε και του Γιαχβέ1849. 

Τα είδωλα που αναφέρονται στην Π.Δ. είναι όλα προϊόντα ανθρώπινης 

1842 A. BERLEJUNG, Die Theologie der Bilder,...ό.π. σελ. 372. 
1843βλ. W. ZWICKEL: „Dagons Abgeschlagener Kopf (1 Samuel V 3-4)“, στο VT 44 (1994), σελ.  
239-249. 
1844 Βλ. Παραδείγματα M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 33. 
1845 M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 33. Για την Αίγυπτο 
σημ. 67 και D. LORTON: „The Theology of the Cult Statues in Ancient Egypt...ό.π. σελ. 183. 
1846 M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 34. 
1847 Οι φιλόσοφοι θεωρούν από κοινού άτοπη την αποτύπωση της θεότητας στο είδωλο  B. 
GLADIGOW: „Zur Konkurrenz von Bild und Namen im Aufbau theistischer Systeme“, στο 
H. Brunner: Wort und Bild, München 1979,  σελ. 104.  Βλ. F.-L. HOSSFELD: “Du sollst dir kein 
Bild machen! Die Funktion des alttestamentlichen Bilderverbots“ Trierer Theologische 
Zeitschrift 1989, 98, σελ. 91-92. 
1848 Πρόκειται για ένα βασικό επιχείρημα του Πορφυρίου βλ. βλ. M. BARASCH: Icon. 
Studies of the History of an Idea... ό. π. σελ. 80 & 78 -92.  
1849 Μια εξαίρεση αποτελεί ο χάλκινος όφις (Αρ. 21,8), αλλά η λειτουργία του δεν είναι 
αρκετά σαφής στο βιβλικό κείμενο. 
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πρωτοβουλίας, χρηματοδότησης και ανθρώπινης εργασίας. Ως κατασκευαστές ή 

εμπνευστές ενός ειδώλου εμφανίζονται αποκλειστικά άνθρωποι. Στα κείμενα 

της Π.Δ. που κάνουν λόγο για την κατασκευή ειδώλων πρωταγωνιστούν  

διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, όπως βασιλείς (Ιεροβοάμ1850, Αχααβ, Άχαζ,), μια 

βασιλομήτωρ, ο λαός του Ισραήλ/Ιούδα, οι γειτονικοί λαοί, τεχνίτες και 

μεμονωμένοι άνθρωποι, άλλοτε ονομαστικά, άλλοτε όχι. Στην ουσία πρόκειται 

μόνο για τρείς κατηγορίες, έναν βασιλιά1851, ένα σύνολο1852 και έναν τεχνίτη1853. Η 

βαρύτητα του επιχειρήματος φαίνεται ξεκάθαρα στην Σοφία Σολομώντος, όπου 

υποστηρίζεται ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να κατασκευάσει κάποιον θεό, 

αφού και ο άνθρωπος είναι και αυτός ένα εξαρτημένο από τον δημιουργό Θεό 

δημιούργημα. Τα είδωλα που κατασκεύασε είναι κατώτερα και από τον ίδιο που 

είναι ζωντανός άνθρωπος, αφού εκείνα δεν έζησαν ποτέ1854. Αυτήν την 

πραγματικότητα γνωρίζουν και οι θεολόγοι της Μεσοποταμίας και προσπαθούν 

μέσα από το τελετουργικό της ζωοποίησης να αφαιρέσουν οποιαδήποτε κηλίδα  

άφησαν τα χέρια θνητών ανθρώπων πάνω στα αγάλματα αυτά. Μέρος του 

τυπικού ήταν η εικονική, τελετουργική αποκοπή των χειρών των τεχνιτών με 

ξύλινο εγχειρίδιο, μια πράξη που συνοδευόταν από την ομολογία των 

ιεροτεχνιτών ότι δεν ήταν οι ίδιοι κατασκευαστές των αγαλμάτων, αλλά ο θεός 

Έα και οι βοηθοί του. Έτσι δεν έμενε πουθενά χώρος για τους ανθρώπους 

τεχνίτες, δια της χειρός των οποίων κατασκευάστηκαν τα είδωλα. Παρόμοια 

αυθεντία φαίνεται να διεκδικούσαν και τα αρχαία ελληνικά αχειροποίητα ξόανα 

που ήταν γνωστά και με το χαρακτηρισμό "διοπετή", για τα οποία δεν είναι 

γνωστό κάποιο τελετουργικό.   

1850 1 Βασ. 12,28 & 14,19. 
1851  Α. BERLEJUNG: „Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die 
Bilder...ό. π. σελ. 222-226. 
1852 Α. BERLEJUNG: „Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die 
Bilder...ό. π. σελ. 226-228. 
1853 Α. BERLEJUNG: „Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die 
Bilder...ό. π. σελ. 228-232. 
1854 Σοφ. Σολ. 15, 16-17: "ἄνθρωπος γὰρ ἐποίησεν αὐτούς͵ καὶ τὸ πνεῦμα δεδανεισμένος 
ἔπλασεν αὐτούς· οὐδεὶς γὰρ αὐτῷ ὅμοιον ἄνθρωπος ἰσχύει πλάσαι θεόν· θνητὸς δὲ ὢν 
νεκρὸν ἐργάζεται χερσὶν ἀνόμοις· κρείττων γάρ ἐστιν τῶν σεβασμάτων αὐτοῦ͵ ὧν αὐτὸς 
μὲν ἔζησεν͵ ἐκεῖνα δὲ οὐδέποτε". 
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 Στην προφητική κριτική του Ιερ. 10 οι τεχνίτες αυτοί  κατασκευάζουν 

 κάτι χωρίς ζωή και έρχονται σε αντίθεση με τον Γιαχβέ που έφτιαξε το (עשה)

σύμπαν (עשה)1854F

1855. Ουσιαστικά στην προφητική κριτική εκφράζεται μια άρνηση 

για την δυνατότητα της ζωοποίησης  των ανθρωπίνων δημιουργημάτων, τα 

οποία είναι και παραμένουν νεκρή ύλη. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς διέσωσε 

παρόμοιες ιδέες που είχε εκφράσει ο ιδρυτής της Στοάς, ο Ζήνωνας, ο οποίος δεν 

θεωρούσε άξιο για τους θεούς κανένα ανθρώπινο κατασκεύασμα1855F

1856.  Στην Π.Δ., 

αν και ο Γιαχβέ εντέλλεται την κατασκευή της σκηνής, της κιβωτού και των 

σκευών της λατρείας, καθώς και τον χάλκινο όφι, αμιγώς θεία προέλευση από 

τα χέρια του Γιαχβέ διεκδικεί μόνο μια παράδοση, εκείνη που θέλει τις δυο 

ενεπίγραφες λίθινες πλάκες της Διαθήκης να δόθηκαν και να καταγράφηκαν 

από τον ίδιο τον θεό (Εξ. 32,16. 34,1. Δευτ. 10,2).    

 γ) Τρίτον, οι προφήτες παρωδούν το υλικό, από το οποίο 

κατασκευάζονται τα είδωλα. Είτε πρόκειται για ξύλο, λίθο ή μέταλλο η βασική 

ιδέα είναι ότι πρόκειται για νεκρή ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

οποιαδήποτε κατασκευή ή να γίνει και καύσιμη ύλη, ακόμα και αν δοθεί σε αυτό 

το υλικό η ανθρώπινη μορφή. Έτσι, όπως διαμορφώνεται η κριτική στους 

Ψαλμούς 113 και 135, αν και τα αγάλματα έχουν όργανα των αισθήσεων και 

μέλη για να κινηθούν, εκείνα παραμένουν νεκρή ύλη. Το υλικό είναι ένα κοινός 

τόπος της κριτικής των ειδώλων στην Αρχαιότητα όχι μόνο από τους προφήτες, 

αλλά και από την πλευρά της φιλοσοφικής σκέψης. Χαρακτηριστικές είναι οι 

ιδέες του Ηρακλείτου, ο οποίος αντιδρά στην ιδέα ότι τα αγάλματα είναι θεοί και 

θεωρεί ότι οι προσευχόμενοι σε αυτά είναι σαν να μιλούν σε τοίχους1857. Ο 

1855 M. DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 35. 
1856 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, Στρωμaτείς 5. 11, 76: "λέγει δὲ καὶ Ζήνων ὁ τῆς 
Στωϊκῆς κτίστης αἱρέσεως ἐν τῷ τῆς πολιτείας βιβλίῳ μήτε ναοὺς δεῖν ποιεῖν μήτε 
ἀγάλματα· μηδὲν γὰρ εἶναι τῶν θεῶν ἄξιον κατασκεύασμα͵ καὶ γράφειν οὐ δέ διεν αὐταῖς 
λέξεσι τάδε· ἱερά τε οἰκοδομεῖν οὐδὲν δεήσει· ἱερὸν γὰρ μὴ πολλοῦ ἄξιον καὶ ἅγιον οὐδὲν 
χρὴ νομίζειν· οὐδὲν δὲ πολλοῦ ἄξιον καὶ ἅγιον οἰκοδόμων ἔργον καὶ βαναύσων ". Πρβλ. M. 
DICK:”Prophetic Parodies of Making the Cult Image...ό.π. σελ. 37. 
1857 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ, Frag. 128: "ὁ Ἡράκλειτος ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας γέρα τοῖς δαίμοσιν ἀπο 
νέμοντας εἶπεν· δαιμόνων ἀγάλμασιν εὔχονται οὐκ ἀκούουσιν͵ ὥσπερ ἀκούοιεν͵ οὐκ 
ἀποδιδοῦσιν͵ ὥσπερ οὐκ ἀπαιτοῖεν". καθώς και το Frag. 5: "καὶ τοῖς ἀγάλμασι δὲ του τέοισιν 
εὔχονται͵ ὁκοῖον εἴ τις δόμοισι λεσχηνεύοιτο͵ οὔ τι γινώσκων θεοὺς οὐδ΄ ἥρωας οἵτινές εἰσι". 
πρβλ. M. BARASCH: Icon. Studies of the History of an Idea... ό. π. σελ. 52-53. 
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Ηρόδοτος διασώζει μια ενδιαφέρουσα ιστορία για μια χρυσή λεκάνη, στην οποία 

έπλενε τα πόδια του ο Αιγύπτιος βασιλιάς  Άμασης και οι καλεσμένοι του.  Από 

τον ποδονιπτήρα αυτό  κατασκευάστηκε το άγαλμα κάποιας θεότητας που οι 

Αιγύπτιοι τιμούσαν με ιδιαίτερο σεβασμό1858. Η αντίδραση με επιχείρημα το 

νεκρό υλικό των λατρευτικών αγαλμάτων είναι ένα στοιχείο που συναντάται και 

στο θρησκευτικό κίνημα της Αμάρνα, όπου ο Ατών, ο ζων ηλιακός δίσκος με το 

φως του στον ασκεπή, χωρίς λατρευτικό είδωλο ναό του έρχεται σε αντίθεση με 

τα μη ζώντα λατρευτικά είδωλα των θεών της παραδοσιακής αιγυπτιακής 

θρησκείας που απορρίπτονται1859. Η κριτική των αγαλμάτων των θεών με κύριο 

επιχείρημα το νεκρό υλικό τους εμφανίζεται σε μια πληθώρα κειμένων της 

ελληνορωμαϊκής εποχής με βασικά επιχειρήματα την ιδέα ότι δεν υπάρχει κάτι 

το θεϊκό στο υλικό, αλλά και την διαπίστωση ότι η μορφοποίηση της ύλης σε 

άγαλμα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ανθρώπινη πρωτοβουλία και όχι 

σε κάποια θεότητα1860. Ιδιαίτερη  θέση ανάμεσα σε αυτά τα κείμενα έχουν τα 

βιβλία του ελληνιστικού Ιουδαϊσμού της Αλεξάνδρειας, όπως το βιβλίο της 

Σοφίας Σολομώντος, ο συντάκτης του οποίου αναδεικνύεται ικανότατος 

συνεχιστής της προφητικής σάτιρας κατά των ειδώλων1861. Στα πλαίσια της 

σκωπτικής κριτικής των ειδώλων ο συγγραφέας της Σοφίας Σολομώντος 

1858 ΗΡΟΔΟΤΟΥ Ιστορίαι 2,172: "῏Ην οἱ ἄλλα τε ἀγαθὰ μυρία͵ ἐν δὲ καὶ ποδανιπτὴρ 
χρύσεος͵ ἐν τῷ αὐτός τε ὁ Ἄμασις καὶ οἱ δαιτυμόνες οἱ πάντες τοὺς πόδας ἑκάστοτε 
ἐναπενίζοντο· τοῦτον κατ΄ ὦν κόψας ἄγαλμα δαίμονος ἐξ αὐτοῦ ἐποιήσατο καὶ ἵδρυσε τῆς 
πόλιος ὅκου ἦν ἐπιτηδεότατον. Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι φοιτῶντες πρὸς τὤγαλμα ἐσέβοντο 
μεγάλως. Μαθὼν δὲ ὁ Ἄμασις τὸ ἐκ τῶν ἀστῶν ποιεύμενον͵ συγκαλέσας Αἰγυπτίους 
ἐξέφηνε φὰς ἐκ τοῦ ποδανιπτῆρος τὤγαλμα γεγονέναι͵ ἐς τὸν πρότερον μὲν τοὺς 
Αἰγυπτίους ἐνεμέειν τε καὶ ἐνουρέειν καὶ πόδας ἐναπονίζεσθαι͵ τότε δὲ μεγάλως σέβεσθαι. 
῎Ηδη ὦν ἔφη λέγων ὁμοίως αὐτὸς τῷ ποδανιπτῆρι πεπρηγέναι". βλ. M. BARASCH: Icon. 
Studies of the History of an Idea... ό. π. σελ. 53. 
1859 Θα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος του φαραώ στην λατρεία του Ατών και η δυνατότητα 
απεικόνισής του μόνο σε παραστάσεις λατρείας του βασιλιά και της οικογένειας του 
προς αυτόν. Βλ. J. ASSMANN: Moses der Ägypter... ό. π. σελ. 253 & του ιδίου: "In Bilder 
verstrickt. Idolatrie... ό. π. σελ. 85.   
1860 Βλ. τα παραδείγματα στο M. BARASCH: Icon. Studies of the History of an Idea... ό. π. σελ. 
53-60. 
1861 βλ. M. BARASCH: Icon. Studies of the History of an Idea... ό. π. σελ. 57-58. Για τις ιστορικές 
συνθήκες και τη χρονολόγηση του έργου βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 13+1 Βήματα 
Εισαγωγής στην Π. Δ., Θεσσαλονικη 2014, σελ. 266-273. 
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αντιπαραθέτει την ανθρώπινη ζωή με τα νεκρά είδωλα1862. Η ίδια 

επιχειρηματολογία συνεχίζεται και από τον χριστιανό απολογητή Κλήμη από 

την Αλεξάνδρεια, ο οποίος αποφαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να 

εναποθέσει τις ελπίδες της ψυχής του σε άψυχα αντικείμενα1863.  

 δ) Θεωρούν ότι τα είδωλα είναι αντίγραφα-ομοιώματα των ορατών όντων 

και όχι του θεού. Σύμφωνα με την πολεμική του Δευτεροησαΐα (Ησ. 44,13) ένα 

λατρευτικό είδωλο ως κατασκευή είναι το ομοίωμα ενός άνδρα, τη μορφή του 

οποίου ο κατασκευαστής αντιγράφει1864. Το είδωλο της θεότητας θεωρείται  

ταυτόχρονα και ομοίωμα μιας εξωτερικής μορφής, ενός άνδρα, ενός ζώου κτλ. 

Τα κείμενα της προφητικής κριτικής διαφοροποιούνται από τα κείμενα της 

θεολογίας των ιερών ειδώλων της αρχαίας Ανατολής. Στη θεολογία των 

λατρευτικών αγαλμάτων τα είδωλα θεωρούνταν αποτέλεσμα της συνεργίας 

θεών και ανθρώπων και καθιστούσαν το αόρατο ορατό σε συγκεκριμένη μορφή, 

την οποία αποκάλυπτε η θεότητα και φυλάσσονταν ως μαρτυρία της θεϊκής 

παρουσίας στους αρχαίους ναούς1865. Και σε περίπτωση  που αυτή η παράδοση 

διακοπεί από εξωτερικούς παράγοντες, όπως συνέβη στο Σιππάρ με την αρπαγή 

του ιερού ειδώλου του θεού Šamaš από εχθρούς, δεν κατασκευάζεται ένα 

καινούργιο άγαλμα ως ομοίωμα ενός όντος, αλλά αναμένεται η αποκάλυψη της 

μορφής της θεότητας1866. Στην Π.Δ. όμως ο όρος είδωλο μέσα από την προφητική 

1862 Σοφ. Σολ. 13,17-19: "περὶ δὲ κτημάτων καὶ γάμων αὐτοῦ καὶ τέκνων προσευχόμενος οὐκ 
αἰσχύνεται τῷ ἀψύχῳ προσλαλῶν καὶ περὶ μὲν ὑγιείας τὸ ἀσθενὲς ἐπικαλεῖται͵ περὶ δὲ 
ζωῆς τὸ νεκρὸν ἀξιοῖ͵ περὶ δὲ ἐπικουρίας τὸ ἀπειρότατον ἱκετεύει͵ περὶ δὲ ὁδοιπορίας τὸ 
μηδὲ βάσει χρῆσθαι δυνάμενον͵ περὶ δὲ πορισμοῦ καὶ ἐργασίας καὶ χειρῶν ἐπιτυχίας τὸ 
ἀδρανέστατον ταῖς χερσὶν εὐδράνειαν αἰτεῖται." 
1863 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, Προτρεπτρικός 4.56, 5-6: "Καλὸς ὁ Πάριος λίθος͵ ἀλλ΄ 
οὐδέπω Ποσειδῶν· καλὸς ὁ ἐλέφας͵ ἀλλ΄ οὐδέπω Ὀλύμπιος· ἐνδεὴς ἀεί ποτε ἡ ὕλη τῆς 
τέχνης͵ ὁ θεὸς δὲ ἀνενδεής. Προῆλθεν ἡ τέχνη͵ περιβέβληται τὸ σχῆμα ἡ ὕλη͵ καὶ τὸ 
πλούσιον τῆς οὐσίας πρὸς μὲν τὸ κέρδος ἀγώγιμον͵ μόνῳ δὲ τῷ σχήματι γίνεται σεβάσμιον. 
Χρυσός ἐστι τὸ ἄγαλμά σου͵ ξύλον ἐστίν͵ λίθος ἐστίν͵ γῆ ἐστιν͵ ἐὰν ἄνωθεν νοήσῃς͵ μορφὴν 
παρὰ τοῦ τεχνίτου προσλαβοῦσα. Γῆν δὲ ἐγὼ πατεῖν͵ οὐ προσκυνεῖν μεμελέτηκα· οὐ γάρ μοι 
θέμις ἐμπιστεῦσαί ποτε τοῖς ἀψύχοις τὰς τῆς ψυχῆς ἐλπίδας". 
1864 Α. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π. σελ. 383. 407. Πρβλ. της ιδίας 
„Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die Bilder..ό.π. σελ. 230. 232-
233. 
1865 Α. BERLEJUNG: „Ikonophobie oder Ikonolatrie – Zur Auseinandersetzung um die 
Bilder..ό.π. σελ. 211-213. 
1866 βλ A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ.141-149 και M. KÖCHERT: Die Zehn 
Gebote, München 2007,  και του ιδίου: „Die Entstehung des Bilderverbots“, στο B.Groneberg 
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κριτική προσδιορίζεται από τον χαρακτήρα του ομοιώματος. Το είδωλο δεν 

αντιμετωπίζεται ως η ορατή παρουσία του θεού, αλλά ως η μίμηση μιας ορατής 

πραγματικότητας, ως το ομοίωμα ενός δημιουργήματος. Επομένως,  στα κείμενα 

της προφητικής πολεμικής (Δευτεροησαΐας, Ιερ.10, Ψαλ.115 & 135, Αβ.2,18) η 

λατρεία ενός ειδώλου εμφανίζεται ως η λατρεία του ομοιώματος ενός 

δημιουργήματος αντί για τον δημιουργό θεό1867. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und H. Spieckermann: Die Welt der Götterbilder (BZAW 376)  Berlin 2007, σελ. 272-290, όπως 
επίσης του ιδίου: “Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009),  σελ. 371-
406. 
1867 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder...ό.π. σελ. 407-408. 
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II.5. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΔΩΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΚΑΛΟΓΟ 

II.5.1. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΩΣ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΛΟΓΟΥ 

II.5.1.1. Ο Δεκάλογος στην σύγχρονη βιβλική έρευνα 

Στις βιβλικές σπουδές κυριαρχούσε παραδοσιακά μια συγκεκριμένη  

πεποίθηση που έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην επεξεργασία και την αξιολόγηση 

των παλαιοδιαθηκών κειμένων. Αυτή ήταν η βασική αρχή της ιουδαϊκής 

παράδοσης ότι ο Μωυσής είναι ο μόνος συγγραφέας της Πεντατεύχου. Η 

αμφισβήτηση της μωσαϊκότητας της Πεντατεύχου στα νεώτερα χρόνια που είχε 

αρχίσει ήδη από την εποχή του Thomas Hobbes και του Baruch Spinoza1868, ήταν 

μια ιδέα που γνώρισε, παρά τις έως σήμερα διαφωνίες και αντιδράσεις, μεγάλη 

αποδοχή στον χώρο της βιβλικής έρευνας. Αλλά και στα πλαίσια της αλλαγής 

του ερευνητικού μοντέλου προσέγγισης των βιβλικών κειμένων που 

καθορίστηκε από τη συμβολή του Julius Wehlhausen, μόνον οι Δέκα Εντολές, ο 

Δεκάλογος προβλήθηκε ως η μόνη αρχαία παράδοση, της οποίας η προέλευση 

χανόταν στα βάθη των αιώνων. Ο Δεκάλογος ίσχυσε για την έρευνα ως το 

μοναδικό κείμενο που θα μπορούσε να προέρχεται από τον Μωυσή. Με τον 

τρόπο αυτό δεν ζημιωνόταν και το βιβλικό σχήμα κατανόησης της ιστορίας του 

λαού του θεού, ως ιστορίας της πτώσης και της παρακοής του λαού από τον 

μωσαϊκό νόμο, την πτώση του οποίου προσπάθησαν να ανακόψουν οι 

προσπάθειες των προφητών που ζητούσαν την μετάνοια, την επιστροφή (שוב)   

στον Γιαχβέ, τον κύριο της ιστορίας1868F

1869.  

Η παραπάνω πεποίθηση μετά από νεώτερες εργασίες έχασε την ισχύ της. 

Και ακριβώς το μοντέλο αυτό της ιστορίας  της θρησκείας του Ισραήλ ως μιας 

συνεχούς μέχρι την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία  ηθικής πτώσης και 

απομάκρυνσης από ένα βασικό, μωσαϊκό κείμενο γενικών αρχών, όπως ο 

Δεκάλογος  δεν βρίσκει επιβεβαίωση στις πηγές. Η σημαντική αυτή τομή στην 

1868  Τη θέση του ότι συγγραφέας της Πεντατεύχου δεν είναι ο Μωυσής, αλλά ο Έσδρας 
εξέφρασε ο φιλόσοφος στο έργο του Tractatus theologico-politicus, το οποίο αρχικά 
απαγορεύτηκε, αλλά τελικά κυκλοφόρησε. Ως συνέπεια των απόψεών του συγγραφέα 
κατανοούνται δυο αποτυχημένες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του και ο αφορισμός 
του (χέρεμ) από την εβραϊκή κοινότητα του Άμστερνταμ βλ. E. ZENGER: Einleitung in das 
Alte Testament, 42001, σελ. 106. 
1869 βλ. T.METTINGER: «JHWH-Statue oder Anikonismus im ersten Tempel? Gespräch mit 
meinen Gegnern», στο ZAW 117 (2005), σελ. 485.  
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θρησκεία του αρχαίου Ισραήλ λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την νεώτερη έρευνα 

όχι στο Σινά, αλλά αιώνες αργότερα, στην εποχή του βασιλιά Ιωσία και στην 

εποχή των συντακτών των μεταγενέστερων αναθεωρητών του Δευτερονομίου. Η 

μωσαϊκότητα του Δεκαλόγου τέθηκε σε αμφισβήτηση ήδη τον 19ο αιώνα από τον 

J. Wellhausen, ο οποίος επιχειρηματολόγησε υπέρ της θεωρίας, ότι το κείμενο 

συντάχθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ.1870. Στην συνέχεια η έρευνα προσπάθησε να 

αποκαταστήσει την όσο το δυνατόν αρχαιότερη μορφή του Δεκαλόγου 

(Urform)1871, η οποία θα μπορούσε να αντανακλά τις συνθήκες των αρχαίων 

εποχών του Ισραήλ.  Σε κάθε περίπτωση, μια σχετική βεβαιότητα προσφέρει στο 

ζήτημα της  χρονολόγησης ο συσχετισμός των ηθικών επιταγών του Δεκαλόγου 

με το κήρυγμα των προφητών1872.   

 

II.5.1.2. Η διττότητα και η πολλαπλότητα του Δεκαλόγου 

Η απαγόρευση των ειδώλων έχει θέση ως εντολή του Δεκαλόγου και στις 

δύο εκδοχές του εντός της Πεντατεύχου (Εξ. 20 & Δευτ. 4). Οι εκδοχές αυτές 

εμφανίζουν αρκετές διαφορές που δεν είναι αναμενώμενες για ένα τόσο 

κεντρικής σημασίας θεολογικό κείμενο. Επιβεβαιώνουν όμως την όλη 

προβληματική και την ιδιαιτερότητα ενός τέτοιου κειμένου1873. Μάλιστα, ο 

Δεκάλογος εμφανίζεται και ως άμεσος λόγος του Γιαχβέ προς τον λαό1874. Όπως 

παρατηρεί ο F.L. HOSSFELD η ιερότητα του Δεκαλόγου θα έπρεπε να τον 

1870 Για μια συνοπτική έκθεση της έρευνας βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in 
alttestamentlicher Zeit 1, Göttingen 21996, 334-335.  
1871 Σε αυτή την κατεύθυνση βλ. R.ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher 
Zeit 1, Göttingen 21996, 334-335. Ένα παράδειγμα της χρονολογικής κατάταξης βιβλικών 
κειμένων είναι ο πίνακας του Α. Χαστούπη, στον οποίο ο Δεκάλογος χρονολογείται στην 
εποχή των Κριτών (1225-1020 π. Χ.). βλ. Α. ΧΑΣΤΟΥΠΗ: Εισαγωγή εις την Π. Δ., Αθήναι 
1981, σελ. 164-176. 
1872  Για παράδειγμα Ωσ. 4,2 & Ιερ. 7,9. βλ. C. LEVIN: Das Alte Testament, München  32006, 
σελ. 67. 
1873 Μ. KONKEL: «Was hörte Israel am Sinai», στο C. Frevel, M. Konkel & J. Schnocks: Die 
Zehn Worte, Freiburg 2005, σελ.  11“ 
1874 F-L. HOSSEFELD: Der Dekalog… ό. π. σελ. 237, και U. RÜTERSWÖRDEN, „Die 
Dekalogstruktur des Deuteronomiums“ στο C. Frevel, M. Konkel & J. Schnocks: Die Zehn 
Worte, Freiburg 2005, σελ. 118 
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προστατέψει από αλλαγές στο κείμενο1875, όμως τα δύο κείμενα παρουσιάζουν 

είκοσι περίπου διαφορές, άλλοτε σημαντικές και άλλοτε η διαφορά έγκειται σε 

ένα μόνο γράμμα, όπως ο σύνδεσμος "ו" στην απαγόρευση των ειδώλων1876. Η 

διπλή αυτή παράθεση του Δεκαλόγου ήταν αιτία ήδη από την αρχαιότητα να 

παρουσιάζονται προσπάθειες για μια εναρμόνιση των δύο κειμένων1877. Την 

τάση αυτή εκφράζει η Σαμαρειτική Πεντάτευχος και η μετάφραση των 

Εβδομήκοντα καθώς και χειρόγραφα κείμενα από την αρχαιότητα, όπως το 

κείμενο του Δεκαλόγου από τον πάπυρο Nash1878. 

Η διττή παράδοση του Δεκαλόγου στάθηκε από νωρίς πρόβλημα. Η 

ιδιαίτερη σημασία των εντολών αυτών εντός της Πεντατεύχου εξηγήθηκε όχι 

από το περιεχόμενο, το οποίο συναντάται και σε άλλα σημεία της Π.Δ.1879, αλλά 

1875 Βλ. F-L. HOSSFELD, Der Dekalog… ό. π. σελ. 20. πρβλ. C. LEVIN: „Der Dekalog am Sinai“ 
στο VT 35 (1985), σελ. 165 και η αναδημοσίευση στο του ιδίου: Fortschreibungen – Gesammelte 
Studien zum Alten Testament, Berlin 2003, σελ. 60. 
1876 Πρβ. T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium Kap. 1,1- 16,17, (ATD) Göttingen 
2004, σελ. 149. Συνοπτική παρουσίαση των βασικών διαφορών που θεωρούνται ως 
μεταγενέστερες προσθήκες και βεβαιώνουν την αρχαιότερη δομή του κειμένου της 
Εξόδου βλ. C. LEVIN: „Der Dekalog am Sinai“ στο VT 35 (1985), σελ. 165-172 και η 
αναδημοσίευση στο του ιδίου: Fortschreibungen – Gesammelte Studien zum Alten Testament, 
Berlin 2003, σελ. 60-66. 
1877 Για το πρόβλημα της διττής παράδοσης του Δεκαλόγου βλ. C. DOHMEN, „Es gilt das 
gesprochen Wort – Zur normativen Logik der Verschriftung des Dekalogs“, στο C. Frevel, M. 
Konkel, J.Schnocks: Die Zehn Worte, Freiburg 2005, σελ. 43-44. 
1878 E. WÜRTHWEIN, Der Text des Alten Testaments, Stuttgart 41973, σελ. 37. Φωτογραφία & 
Μεταγραφή σελ. 130-131. 
1879 Οι προσπάθειες στην έρευνα να διευκρινιστεί  η σχέση του Δεκαλόγου με τις νομικές 
συλλογές της Πεντατεύχου, όπως το Βιβλίο της Διαθήκης και το πρώιμο Δευτερονόμιο 
οδήγησαν στην διαπίστωση ότι η σχέση αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιδιαίτερα 
τιμητική θέση που απολαμβάνει παραδοσιακά ο Δεκάλογος. Στη σύγχρονη βιβλική 
επιστήμη ερευνητές, όπως M. Noth, L. Perlitt, H. D. Preuss, G. Baulik και N. Lohfink, 
προσπάθησαν να διακρίνουν τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν την σχέση του 
Δεκαλόγου με την Π.Δ. ως όλο. Η πρόταση του N. Lohfink για μια ποιοτική διάκριση 
ανάμεσα στα δυο μεγέθη ως οι γενικές αρχές από τη μια πλευρά (Δεκάλογος) και η 
συγκεκριμενοποίηση κατά νομική περίπτωση από την άλλη (νομικές διατάξεις) 
δημιούργησε αντιδράσεις, επειδή περιορίζεται κατα αυτόν τον τρόπο η ισχύς του 
μωσαϊκού νόμου σε συγκεκριμένο χωρόχρονο. Ισχυρή κριτική δέχτηκε η άποψη αυτή από 
τους W. Groß, U. Rüterswörden και F. Grüsemann. Ο τελευταίος μάλιστα τόνισε ότι η 
ιδιαίτερη θέση του Δεκαλόγου οφείλεται όχι στο περιεχόμενο αλλά στην μορφή, ότι 
δηλαδή πρόκειται για άμεσους λόγους του θεού κατευθείαν στον λαό χωρίς την μεσιτεία 
του Μωυσή, ενώ το περιεχόμενο θεωρείται αδιάφορο. Για μια συνοπτική έκθεση της 
νεώτερης έρευνας  με βιβλιογραφία βλ. M. KONKEL: “Was hörte Israel am Sinai“, στο C. 
Frevel, M. Konkel & J. Schnocks: Die Zehn Worte, Freiburg 2005, σελ. 11-16.      
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από την μορφή του συγκεκριμένου κειμένου1880. Οι εντολές του Δεκαλόγου 

κατανοήθηκαν ως οι μόνοι άμεσα στον λαό λόγοι του Γιαχβέ1881. Το ξεχωριστό 

αυτών των λόγων είναι η αμεσότητα που συνδέεται με την αποκάλυψη του θεού 

στο Σινά. Ο Δεκάλογος τοποθετείται από τους συντάκτες της Πεντατεύχου 

ακριβώς στο κέντρο της διήγησης για την θεοφάνεια στο Σινά1882. Ο Δεκάλογος 

όμως του Δευτερονομίου βρίσκεται ενσωματωμένος στον μονόλογο του Μωυσή 

στο όρος Νεβώ. Στο Δευτ. 5,5, όπου τονίζει ο Μωυσής ότι ο ίδιος στάθηκε ως 

μεσάζων ανάμεσα στον Θεό και τον λαό, για να μεταφέρει τους λόγους του 

Γιαχβέ, κλονίζεται η πεποίθηση για την αμεσότητα του Δεκαλόγου. Ήδη ο 

ραβινικός Ιουδαϊσμός προσπάθησε να εξηγήσει, τι ακριβώς άκουσε ο λαός από 

το στόμα του θεού. Το ερώτημα ήταν αν άκουσε όλο το Δεκάλογο ή  την πρώτη, ή 

ίσως ακόμα και την δεύτερη εντολή, ή μόνο το προοίμιο1883.        

 Στην σύγχρονη έρευνα του Δεκαλόγου διακρίνονται τρεις κύριες 

θεωρίες1884. Η παλαιότερη από αυτές δεν δείχνει προτίμηση σε μια από τις δυο 

εκδοχές  του, στην Έξοδο ή το Δευτερονόμιο, επειδή υποθέτει την ύπαρξη ενός 

πρώιμου κειμένου στην αρχαία παράδοση (Urdekalog). Ο πρώιμος αυτός 

Δεκάλογος, σύμφωνα με την θεωρία αυτή, θα δέχτηκε αργότερα επεξεργασία 

και πήρε την θέση που έχει στις δυο διηγήσεις  για την αποκάλυψη του θεού στο 

Σινά1885.  Ανεξάρτητες μεταξύ τους η μια εκδοχή από την άλλη εξαρτώνται μόνο 

από την αρχική αυτή μορφή του Δεκαλόγου που αποτελούνταν σύμφωνα με 

1880 Βλ. C. DOHMEN, „Es gilt das gesprochene Wort – Zur normativen Logik der 
Verschriftung des Dekalogs“, C. Frevel, M. Konkel & J. Schnocks: Die Zehn Worte, Freiburg 
2005 σελ. 43 σημ. 3. 
1881 C. DOHMEN, „Es gilt das gesprochene Wort – Zur normativen Logik der Verschriftung 
des Dekalogs“, C.Frevel, M. Konkel, J. Schnocks: Die Zehn Worte, Freiburg 2005, σελ. 43. 
1882 Για την ενσωμάτωση του Δεκαλόγου εντός της διήγησης της αποκάλυψης του Γιαχβέ 
στο Σινά βλ. M. KÖCKERT, „Wie kam das Gesetz an den Sinai“, στο C. Bultman, W. 
Dietrich, C. Levin: Vergegenwärtigung des Alten Testaments (Festschrift für Rudolf Smend), 
Göttingen 2002, σελ. 13-27.  
1883 C. DOHMEN, „Es gilt das gesprochene Wort – Zur normativen Logik… ό. π. σελ. 43 
1884 M. KONKEL:  «Was hörte Israel am Sinai», στο C. Frevel, M. Konkel, J.Schnocks (Hg.) Die 
Zehn Worte, Freiburg 2005, σελ.  11. Πρβλ. L. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER: “Das 
Verhältnis von Dekalog und Bundesbuch”στο C. Frevel, M. Konkel & J. Schnocks:  Die Zehn 
Worte, (QD 212) Freiburg 2005, σελ. 68-72. 
1885 W.H. SCHMIDT, H. DELKURT & A. GRAUPNER: Die Zehn Gebote im Rahmen 
alttestamentlicher Ethik, Darmstadt 1993 (EdF 281) σελ. 28-30. Πρβλ. C. LEVIN: „Der Dekalog 
am Sinai“ στο VT 35 (1985), σελ. 165-191. Αναδημοσίευση στο έργο του ιδίου: 
Fortschreibungen – Gesammelte Studien zum Alten testament, Berlin 2003, σελ. 60-80 
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τους υποστηρικτές της θεωρίας  μόνο από δέκα απαγορεύσεις. Η αδυναμία της 

υπόθεσης αυτής έγκειται στην αποκατάσταση του ζητούμενου κειμένου, αφού οι 

υποστηρικτές  της δεν έχουν συμφωνήσει σε κάποια πιθανή μορφή του κειμένου 

των δέκα απαγορεύσεων1886.  

 Οι άλλες δυο θεωρίες δεν ξεκινούν με την υπόθεση ενός τρίτου, πρώιμου 

Δεκαλόγου, τον οποίο υποθετικά αντέγραψαν οι συντάκτες της Εξόδου και του 

Δευτερονομίου, αλλά  προσπαθούν να εξηγήσουν την σχέση των δυο 

παραδεδομένων εκδοχών  μεταξύ τους. Το βασικό ερώτημα είναι ποιά εκδοχή 

είναι η πρωτότυπη και πως αντιγράφηκε από την άλλη.  Για να απαντηθεί το 

ερώτημα  της προτεραιότητας οι ερευνητές ακολουθούν την μέθοδο της 

σύγκρισης του Δεκαλόγου με βιβλικά κείμενα που προσφέρουν ανάλογο υλικό 

και μια σχετική βεβαιότητα στην χρονολόγησή τους. Έτσι οι ερευνητές 

αποβλέπουν στην εξήγηση της σχέσης που παρουσιάζει ο  Δεκάλογος με τις 

βασικές νομικές συλλογές της Πεντατεύχου, κυρίως του Βιβλίου της Διαθήκης 

(Εξ. 20,22-23,33 / Bundesbuch) και του πρώιμου τμήματος του Δευτερονομίου (Δευτ. 

12-26 / Urdeuteronomium). Η εξήγηση που δίνεται από μια μερίδα ερευνητών 

χαρακτηρίζει τον Δεκάλογο ως προμετωπίδα και σύνοψη  ή ως ένα είδος 

προλόγου που τίθεται πριν από το Βιβλίο της Διαθήκης στην Έξοδο1887. Μάλιστα 

ο πρόλογος αυτός συντάσσεται από το υλικό της ίδιας της συλλογής. Επομένως, 

σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρείται ο Δεκάλογος της Εξόδου ως ο αρχικός. 

Η τρίτη θεώρηση  χαρακτηρίζει ολόκληρο τον Δεκάλογο ως επινόημα των 

θεολόγων του δευτερονομιστικού κινήματος. Οι ίδιοι οι συγγραφείς των δέκα 

αυτών λόγων έδωσαν την θέση που έχει ο Δεκάλογος στην αποκάλυψη στο όρος 

Χωρήβ. Για τους εκπροσώπους της θεωρίας αυτής ο αρχαιότερος Δεκάλογος 

αποδίδεται στο Δευτερονόμιο1888. Βασικό επιχείρημα είναι η ορολογία της πρώτης 

1886 M. KÖCKERT: Die Zehn Gebote, München 2007, σελ. 38-39. 
1887 R.G. KRATZ: „Der Dekalog im Exodusbuch“, στο VT 44 (1994), σελ.  205-238. Πρβλ του 
ιδίου „Höre Israel und Dekalog“ στο C. Frevel, M. Konkel, J.Schnocks: Die Zehn Worte, (QD 
212) Freiburg 2005, σελ.  77-86, πρβλ. M. KÖCKERT: „Wie kam das Gesetz an den Sinai“,  
στο Chr. Bultmann, W. Dietrich und Chr. Levin: Vergegenwärtigung des Alten Testaments – 
Festschrift für Rudolf Smend, Göttingen 2002, σελ.  21-23, πρβλ. L. SCHWIENHORST-
SCHÖNBERGER: “Das Verhältnis von Dekalog und Bundesbuch…ό.π. σελ. 69-70. 
1888  F-L.HOSSFELD: Der Dekalog – seine späten Fassungen, die originale Komposition und seine 
Vorstufen, (OBO 45) Freiburg-Göttingen 1982. 
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εντολής που δείχνει σαφή εξάρτηση από το Δευτερονόμιο, αλλά και η σχέση  του 

αρχικού Δευτερονομίου (Urdeuteronomium) (Δευτ. 12-26 ) με τον Δεκάλογο, μιας 

και παρουσιάζονται αναλογίες ανάμεσα στους νόμους και τις εντολές1889. Η 

προτεραιότητα του Δεκαλόγου της Εξόδου αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά από 

τον F-L. HOSSFELD1890. Αρκετοί βιβλικοί ερευνητές κυρίως από τον κύκλο των 

μαθητών του ακολούθησαν τη θεωρία αυτή. Υποστηρίχτηκε ότι ο Δεκάλογος της 

Εξόδου θα πρέπει να θεωρηθεί κατοπινή προσθήκη, επειδή διακόπτει την 

διήγηση της θεοφάνειας στο Σινά, ενώ στο Δευτερονόμιο η θέση του ως 

παράθεση του μονολόγου του Μωυσή δεν διακόπτει την ροή του κειμένου1891.   

Βέβαια, ο Δεκάλογος του Δευτερονομίου παρουσιάζει μεγαλύτερο σε 

έκταση κείμενο, πράγμα που δυσκολεύει το χαρακτηρισμό του ως αρχαιότερο1892. 

Προφανές είναι ότι αρχικός Δεκάλογος προηγείται του Δευτερονομίου, μιας και 

λείπει από το κείμενο κάτι που να αναφέρεται στην  συγκέντρωση της λατρείας 

του Γιαχβέ αποκλειστικά και μόνο στην Ιερουσαλήμ και την καταστροφή των 

ιερών  εκτός της πόλης (Kultzentralisation)1893. Σε κάθε περίπτωση η παράθεση του 

Δεκαλόγου στον μονόλογο του Μωυσή στο Δευτερονόμιο προϋποθέτει  την 

καταγραφή κάποιου κειμένου και οπωσδήποτε τη σύνδεσή του με την 

Αποκάλυψη στο Σινά, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο μονόλογος1894. Δυο από τις δέκα 

εντολές, όπως καταγράφονται στο Δευτερονόμιο, δείχνουν με την φράση «όπως 

σε διέταξε ο Γιαχβέ ο Θεός σου» ( 1894F(כאשר צוך יהוה אלהיך

1895 πως προϋποτίθεται ότι οι 

εντολές αυτές είναι ήδη γνωστές ως εντολές του Γιαχβέ1895F

1896. Το μοναδικό κείμενο, 

στο οποίο εμφανίζονται οι εντολές αυτές ως εντολές του θεού με σαφή την 

1889 Βλ. L.SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER: “Das Verhältnis von Dekalog und 
Bundesbuch…ό.π. σελ. 70. 
1890 Βλ. F-L. HOSSFELD: Der Dekalog… ό. π. σελ. 21-162. 
1891 Βλ. M. KÖCKERT, „Wie kam das Gesetz an der Sinai“, C. Bultmann, W. Dietrich & C. 
Levin: Vergegenwärtigung des A.T., Göttingen 2002, σελ. 22. 27. 
1892 Βλ. M. KÖCKERT: Die Zehn Gebote, München 2007 σελ. 39. 
1893 Βλ. U. RÜTERSWÖRDEN, „Die Dekalogstruktur des Deuteronomiums“, στο C.Frevel, M. 
Konkel, J. Schnocks: Die Zehn Worte, Freiburg 2005, σελ. 119. 
1894 Μ. KÖCKERT: Leben in Gottes Gegenwart…ό. π.  σελ. 176. 
1895 Δευτ. 5,12 & 16.  
1896  Βλ. E. NIELSEN: Deuteronomium, Tübingen 1995, σελ. 73. 
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σύνδεση αποκάλυψης και εντολών είναι ο Δεκάλογος της Εξόδου, ο οποίος θα 

πρέπει να θεωρηθεί κατά πάσα πιθανότητα ως ο αρχαιότερος1897.  

 

II.5.1.3. Η 2η εντολή και η θέση της στον Δεκάλογο 

Η εβραϊκή ερμηνευτική παράδοση, όπως αποτυπώνεται από τον 

Φίλωνα1898, την ραβινική γραμματεία,  το Ταλμούδ και τα Μιδρασίμ, καθώς και 

από τις παραφράσεις της εβραϊκής Βίβλου στα Αραμαϊκά, τα λεγόμενα 

Ταργκουμίμ  θέλουν την δεύτερη εντολή της δεκάδας να αρχίζει  στο κείμενο της 

Εξόδου από τον στίχο 3 και να συνεχίζεται στους στίχους 4 και 51899. Στην εκδοχή 

του Δευτερονομίου η ίδια ενότητα αντιστοιχεί στους στίχους 5,7-101900. Ως πρώτη 

δηλαδή εντολή κατανοείται η λεγόμενη εισαγωγή του Δεκαλόγου, η 

αυτοπαρουσίαση  του θεού της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο χωρίς 

την απαγόρευση των άλλων θεών 1900F

1901. Αν και οι μη Εβραίοι σχολιαστές βλέπουν 

εδώ μόνο ένα προοίμιο, για τον Ιουδαϊσμό πρόκειται για τον πρώτο λόγο, μια 

αλήθεια που ως προϋπόθεση λειτουργεί ως ιστορική και θεολογική βάση των 

ακόλουθων εντολών 1901F

1902. Στην εβραϊκή ερμηνευτική παράδοση ο λεγόμενος 

πρόλογος του Δεκαλόγου και η δεύτερη εντολή κατά θεών και ειδώλων είναι οι 

δύο εντολές που άκουσε ο λαός κατευθείαν από το στόμα του θεού, όπως 

1897 C. LEVIN, „Der Dekalog am Sinai“ VT 35 (1985), σελ. 60-66,  πρβλ. E. NIELSEN: 
Deuteronomium, Tübingen 1995, σελ. 72-73 και Μ. KÖCKERT, Leben in Gottes Gegenwart… ό. 
π. σελ. 176. του ιδίου Die Zehn Gebote… ό. π. σελ. 40-44. 
1898 Στο έργο του για το Δεκάλογο σχολιάζει την απαγόρευση των ξένων θεών και των 
ειδώλων ως μια παραίνεση.  Βλ. ΦΙΛΩΝΟΣ, Περί του Δεκαλόγου 65-71: «Πρῶτον μὲν οὖν 
παράγγελμα καὶ παραγγελμάτων ἱερώτατον στηλιτεύσωμεν ἐν ἑαυτοῖς͵ ἕνα τὸν ἀνωτάτω 
νομίζειν τε καὶ τιμᾶν θεόν (…) τῶν ξύλα καὶ λίθους ἄργυρόν τε καὶ χρυσὸν καὶ τὰς 
παραπλησίους ὕλας μορφωσάντων ὡς φίλον ἑκάστοις͵ εἶτ΄ ἀγαλμάτων καὶ ξοάνων καὶ τῶν 
ἄλλων χειροκμήτων͵ ὧν πλαστικὴ καὶ ζωγραφία δημιουργοὶ μεγάλα ἔβλαψαν τὸν βίον τὸν 
ἀνθρώπινον (...) τοὺς ζωγράφους αὐτοὺς καὶ ἀνδριαντοποιοὺς ὑπερβολαῖς τιμῶν 
ἐκτεθειωκέναι͵ τοὺς μὲν εἴασαν ἀφανεῖς οὐδὲν πλέον παρασχόντες͵ τὰ δ΄ ὑπ΄ ἐκείνων 
δημιουργηθέντα πλάσματα καὶ ζωγραφήματα θεοὺς ἐνόμισαν». 
1899 Βλ. J. H. HERTZ: Pentateuch und Haftaroth, 5 Bde., repr. Zürich 1984, Bd. II. σελ. 212-215. S. 
SCHREINER:„Die Ambivalenz des Bildes : Jüdische Kunst und biblisches Bilderverbot“, στο  
Orientierung.62. (1998), σελ. 102-104. πρβλ. B. JACOB: Das Buch Exodus, Stuttgart 1997, σελ. 
554-565. πρβλ. M. KÖCKERT: Die Zehn Gebote, München 2007, σελ. 31. 
1900 Βλ. J. H. HERTZ: Pentateuch und Haftaroth, 5 Bde., repr. Zürich 1984, Bd. V. σελ. 72. 
1901 Βλ. B. JACOB: Das Buch Exodus, Stuttgart 1997, σελ. 552. 
1902 Βλ. J. H. HERTZ: Pentateuch und Haftaroth, 5 Bde., repr. Zürich 1984, Bd. II. σελ. 211. Πρβλ. 
E. NIELSEN: Deuteronomium, Tübingen 1995, σελ. 77 πρβλ. M. KÖCKERT: Die Zehn Gebote, 
München 2007, σελ. 44-48. 
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παραδίδεται στο βαβυλωνιακό Ταλμούδ (bHor 8a & bMak 24a): «είπε ο ραβί 

Ισμαήλ: „Εγώ“ (אנכי)  και „ουκ εσονται σοι“ (  ακούσαμε από το στόμα (לא תאשה לך

του Πανάγιου θεού»1903 . Ο σπουδαίος ερμηνευτής Ιμπν Έσδρα δικαιολογεί αυτή 

την παράδοση στη γραμματική μορφή των πρώτων στίχων,  επειδή εδώ ο 

εμφανίζεται ο Κύριος να μιλά για τον εαυτό του στο α΄ πρόσωπο. Αντίθετα από 

την 3η εντολή, την φερόμενη ως απαγόρευση του ονόματος ο θεός αναφέρεται 

στο γ΄ πρόσωπο1904. Την ίδια διάκριση γνωρίζει και ο Μαϊμονίδης στο 33ο κεφ. του 

έργου του «Οδηγός των πεπλανημένων». Μάλιστα στον ιουδαϊσμό η 

απαγόρευση της λατρείας άλλων θεών συνυπολογίζεται μαζί με την 

απαγόρευση κατασκευής, προσκύνησης  και λατρείας κάποιου ειδώλου ως ένας 

λόγος (דבר), μια εντολή, η δεύτερη εντολή.      

Στην χριστιανική παράδοση της Ανατολής η απαγόρευση των ειδώλων 

αναφέρεται αυτόνομα ως  δεύτερη εντολή του Δεκαλόγου1905, ενώ δεν λείπουν 

και συγγραφείς που διασώζουν και την εβραϊκή αρίθμηση των εντολών, 

σύμφωνα με την οποία ο εισαγωγική αυτοπαρουσίαση υπολογίζεται ως ο 

πρώτος λόγος και η απαγόρευση των ειδώλων συνυπολογίζεται με την 

απαγόρευση της λατρείας των ξένων θεών στην 2η θέση των εντολών1906. 

Πρόκειται για μια συγχώνευση δυο διαφορετικών φαινομενικά εντολών, όπως 

δείχνουν οι δυο απαγορευτικές προστακτικές. Η ιδιαιτερότητα αυτή στην 

1903 Στον ελληνιστικό Ιουδαϊσμό, τον Φίλωνα και τον Ιώσηπο δεν είναι σαφής  τέτοια 
διάκριση  πρβλ. Μ. KONKEL: “Was hörte Israel am Sinai”, στο C. Frevel, M. Konkel, 
J.Schnocks: Die Zehn Worte, Freiburg 2005, σελ. 16-17. 
1904  Βλ. Μ.KONKEL: “Was hörte Israel am Sinai... ο. π. σελ. 17. 
1905 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Σύνοψις Επίτομος της θείας Γραφής PG 28.297.42 - 300.3: «Περιέχει δὲ 
τοῦτο τὸ βιβλίον τήν τε παράβασιν τοῦ λαοῦ͵ ὅτε ἐμοσχοποίησε κάτω τοῦ ὄρους͵ καὶ πῶς 
ἐτρώθη ὁ Ἀμαλὴκ τῇ ἐκτάσει τῶν χειρῶν Μωϋσέως͵ καὶ λοιπὸν νόμιμα καὶ δικαιώματα͵ καὶ 
πρὸ αὐτῶν τὰς ἐν πλαξὶ δέκα ἐντολὰς ταύτας· πρώτην͵ Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου· 
δευτέραν͵ Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον͵ οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα· τρίτην͵ Οὐ λήψῃ τὸ ὄνομα 
Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου». 
1906  ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ, Κατά Γαλιλαίων, 188.10-14:  «Ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου͵ ὃς ἐξήγαγέ σε 
ἐκ γῆς Αἰγύπτου. δευτέρα μετὰ τοῦτο· οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. οὐ ποιήσεις 
σεαυτῷ εἴδωλον. καὶ τὴν αἰτίαν προστίθησιν· ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ θεός σου͵ θεὸς ζηλωτὴς͵ 
ἀποδιδοὺς πατέρων ἁμαρτίας ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης γενεᾶς». Η ίδια αρίθμηση διασώζεται 
από το έργο του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΓΓΕΛΟΥ, Εκλογή Χρονογραφίας 152.4-21 «τότε ἐλάλησε 
κύριος πρὸς Μωυσῆν τὴν νομικὴν δεκάλογον. α Ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου͵ ὁ ἐξαγαγών σε 
ἐκ γῆς Αἰγύπτου. β Οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. οὐ ποιήσεις ἑαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ 
παντὸς ὁμοίωμα. γ Οὐ λήψῃ τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ σου». 
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ιουδαϊκή ερμηνευτική παράδοση επιβάλλει πριν από όλα την ανάλυση  και την 

κατανόηση της απαγόρευσης της λατρείας των ξένων θεών. 

  

II.5.1.4. Η εντολή της απαγόρευσης ξένων θεών (אלהים אחרים)  

Όπως ήδη εκτέθηκε ως πρώτη εντολή γνωρίζει η ιουδαϊκή παράδοση την 

παρουσίαση του Γιαχβέ ως θεού ελευθερωτή από τον οίκο της δουλείας, την 

Αίγυπτο. Η δεύτερη εντολή συνδυάζει την απαγόρευση των ξένων θεών και των 

λατρευτικών ειδώλων. Η μορφή της απαγόρευσης γίνεται απλά με το αρνητικό 

μόριο και το υπαρκτικό ρήμα היה που αναφέρεται στον όρο ξένοι θεοί (אלהים 

 .όπως σε όλες τις εντολές ,(לך) Βέβαια αποδέκτης είναι το β΄ πρόσωπο .(אחרים

Στην έρευνα προτείνεται ότι ο όρος אלהים δύναται να κατανοηθεί όχι μόνο ως 

«θεοί» αλλά και ως είδωλα, επειδή η λατρεία των ξένων θεών πραγματοποιείται 

με κέντρο τα λατρευτικά τους αγάλματα1907. Στην περίπτωση όμως της 1ης  

εντολής πρόκειται για τους άλλους θεούς, επειδή ο όρος אלהים אחרים αναφέρεται 

πάντα σε άλλους θεούς και όπως φαίνεται και από τη συνέχεια του στίχου, ως 

μέγεθος αντιπαραβάλλονται με τον Γιαχβέ. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυο τελευταίες λέξεις ( פני-על ), τις οποίες 

αποδίδουν οι Εβδομήκοντα ως «πλὴν ἐμοῦ». Με την ίδια μετάφραση αποδίδει τον 

στίχο και το Ταργκούμ 1907F

1908. Στην γερμανόφωνη κυρίως έρευνα συνήθως 

παραθεωρείται η παράδοση των παραπάνω μεταφράσεων και προτείνονται 

διάφορες αναγνώσεις  σε μια μεταφορική ή κατά λέξη απόδοση1908F

1909.   

Μια πιο λογική μετάφραση προτείνει ο M. KREBERNIK σε μια σύγκριση 

της πρώτης εντολής με την ορολογία εγγράφων ασσυριακών συνθηκών. 

Πρόκειται για ένα κείμενο που ανακαλύφθηκε το 1955 από Βρετανούς 

αρχαιολόγους στην ακρόπολη της πόλης Νιμρούδ, της αρχαίας Καχλού. Με την 

συνθήκη αυτή ο βασιλιάς Ασσαρχαδών εξασφαλίζει την πιστότητα των 

1907 βλ. O. KEEL: „Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild ... ό. π. 
σελ. 254  και  A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder… ό. π. σελ. 311. 
1908 Πρόκειται για τις προθέσεις בר και מן. Ο μεταφράζει το συνδυασμό αυτό ως “outside 
of, except, without” βλ. M. JASTROW, Dictionary of the Talmud, Jerusalem 1901, σελ. 188. 
1909 Όπως „mir ins Ansgesicht“, „unter meiner Augen“, „mir gegenüber“,  „auf meine Kosten“, „in 
meiner Gegenwart“, „mir zum Trozz“. Βλ.  R.ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in 
alttestamentlicher Zeit 1, Göttingen 21996, σελ. 336 σημ.136  και E. NIELSEN: Deuteronomium, 
Tübingen 1995, σελ. 71 
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υπηκόων του και των υποτελών τοπαρχών όχι μόνο στον ίδιο, κάτι που 

θεωρείται αυτονόητο, αλλά επίσης στον γιό και διάδοχό του 

Ασσουρπανιμπάλ1910. Η παράλληλη με την πρώτη εντολή πρόταση έχει ως εξής: 

«Και θα ακούτε όλα, όσα λέει (ο Ασσουρπανιμπαλ), και θα πραγματοποιείτε όλα, 

όσα αυτός διατάζει, και δεν θα αναζητήσετε κανέναν άλλο κύριο αντί για εκείνον 

(ina UGU-šú)». Κατά λέξη σημαίνει πάνω σε αυτόν, στην θέση του1911. Η 

αντίστοιχη εβραϊκή έκφραση βρίσκεται στην πρώτη εντολή και μπορεί σύμφωνα 

με το ασσυριακό παράλληλο να μεταφραστεί ως εξής: «Δεν θα υπάρχουν για 

σένα άλλοι θεοί στην θέση μου, δηλαδή αντί για μένα». Αν και δεν εμφανίζεται η 

έκφραση αυτή στην Π.Δ. με την σημασία εκτός ή αντί1912, φαίνεται ότι η 

μετάφραση των Ο΄ και το Ταργκούμ διέσωσαν την αρχαία σημασία του 

εμπρόθετου. 

Την ίδια φράση διασώζει και ο κατά πολύ αρχαιότερος της Π.Δ. κώδικας 

του Χαμουραμπί (§135). Βρίσκεται σε ένα νόμο περιπτωσιολογικού δικαίου και 

αφορά έναν άνδρα που βρίσκεται σε αιχμαλωσία. Ο νόμος αποσκοπεί στην 

περίπτωση της συζύγου του αιχμαλώτου, η οποία κατά την μακρόχρονη περίοδο 

της αιχμαλωσίας του συζύγου παντρεύτηκε κάποιον άλλον άντρα. Και ο 

περιπτωσιολογικός αυτός νόμος προσθέτει ότι αυτό έλαβε χώρα, παρόλο που ο 

πρώτος σύζυγος βρισκόταν στην ζωή (ana pânišu  aššašu)1913. Στον κώδικα του 

Χαμουραμπί χρησιμοποιείται εμπρόθετος ο όρος pânu1914, ο οποίος αντιστοιχεί 

στον εβραϊκό όρο פני. Δεν αποκλείεται η ορολογία αυτή να προέρχεται από την 

παραβολή της συζυγικής σχέσης, όπως εμφανίζεται η σχέση του Γιαχβέ με τον 

Ισραήλ στο έργο του προφήτη Ωσηέ. Αλλά και οι σύγχρονες με την Π. Δ. 

1910 M. KREBERNIK, „M. Weinfelds Deuteronomiumskommentar aus assyriologischer Sicht“, 
G. Braulik (Hg.), Bundesdokument und Gesetz, Freiburg 1995, σελ. 28. Πρβλ. O. LORETZ: „Das 
„Ahnen- Und Gätterstattuen-Verbot“...ό.π. σελ. 496 σημ. 33.   
1911 Την μετάφραση αυτή „an seiner Stelle“  προτιμά ο  R. BORGER („Assyrische 
Staatsverträge“, στο TUAT I, Gütersloh 1983, σελ. 165). 
1912 Έτσι επιχειρηματολογεί ο M. Weinfeld , ο οποίος προτιμά την μετάφραση “in my 
presence”, “in front of me”. Βλ. M. KREBERNIK, „M. Weinfelds Deuteronomiumskommentar 
aus assyriologischer Sicht“, G. Braulik (Hg.), Bundesdokument und Gesetz, Freiburg 1995, σελ. 
28.   
1913 B. JACOB, Das Buch Exodus, Stuttgart 1997, σελ. 555. 
1914 Βλ. το λήμμα “panu“ στο CAD vol. 12, Chicago 2005,  σελ. 84-95, ιδιαίτερα ως πρόσωπο 
ανθρώπου, θεού ή δαίμονα σελ. 93-95. 
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ασσυριακές συνθήκες προσφέρουν τα ιστορικά πλαίσια, στα οποία οι εκφράσεις 

αυτές μπορούν να γίνουν κατανοητές. Το ερώτημα που παραμένει με την πρώτη 

εντολή είναι η σχέση της με την απαγόρευση των ειδώλων, αλλά και το ζήτημα 

της πληρότητάς της. 

 

II.5.1.5. Η εντολή της απαγόρευσης των ειδώλων – Οι δυο εκδοχές  

Ρητή απαγόρευση των ειδώλων εμφανίζεται σε διάφορα κείμενα της Π.Δ. 

Κεντρικό ρόλο παίζει η απαγόρευση αυτή ως εντολή του Δεκαλόγου, στον οποίο 

καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση ως η δεύτερη απαγορευτική προστακτική του 

κειμένου. Μια σύγκριση της εντολής στις δυο εκδοχές του Δεκαλόγου (Εξ. 20,4 & 

Δευτ. 5,8) στο μασωριτικό κείμενο αποκαλύπτει μια διαφοροποίηση των 

κειμένων μόνο κατά ένα γράμμα. Πρόκειται για τον σύνδεσμο ו (vav 

copulativum) που απουσιάζει από την απαγόρευση  της κατασκευής ειδώλων στο 

Δευτερονόμιο1915. Στην διατύπωση του Δευτερονομίου παρατίθενται  οι λέξεις 

 ,με ασύνδετο σχήμα (είδωλο – κάθε είδους ομοίωμα)   כל תמונה και פסל

αντιθέτως στο βιβλίο της Εξόδου παρεμβάλλεται ανάμεσά τους ο σύνδεσμος  ו. 

Με την απουσία του συνδέσμου λειτουργεί ο όρος תמונה  ως επεξήγηση του όρου 

 ενώ στο κείμενο της Εξόδου οι δύο λέξεις μέσα από το συνδετικό σχήμα ,פסל

εμφανίζονται ως αντικείμενα της πρότασης σε μια ενότητα. Η διαφορά αυτή 

απουσιάζει από την μετάφραση των Ο΄, προφανώς, επειδή οι μεταφραστές στα 

πλαίσια μιας εναρμόνισης μεταφράζουν και τις δυο εκδοχές με τις ίδιες ακριβώς 

λέξεις. Η παράδοση που ακολουθούν είναι εκείνη του βιβλίου της Εξόδου 

(συνδετικό σχήμα).  

Εξ. 20,4 (לא תאשה לך פסל וכל תמונה)  

(οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα) 

Δευτ. 5,8 (לא תאשה לך פסל כל תמונה)  

(οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα) 

Αυτή η ελάχιστη διαφορά δεν θα είχε σημασία αν δεν ακολουθούσε μια 

πρόταση με δυο επιπλέον προστακτικές  που απαγορεύουν την προσκύνηση και 

1915 C. DOHMEN: Das Bilderverbot… ό.π. σελ. 214. 
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τη λατρεία ( .1916(Εξ. 20,5 & Δευτ. 5,9) (לא תשתחוה להם ולא תעבדם  Δεν είναι όμως 

σαφές ποια είναι τα αντικείμενα, των οποίων η προσκύνηση και η λατρεία 

απαγορεύονται.  Την πρόσθεση με το επίθημα της προσωπικής αντωνυμίας 

πληθυντικού להם  και το επίθημα ם αποδίδουν οι Ο΄ ως «οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς 

οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς» και δηλώνει το αντικείμενο των ρημάτων αυτού του 

στίχου.  Τα αντωνυμικά επιθήματα βρίσκονται στον πληθυντικό, επομένως στον 

πληθυντικό  πρέπει να αναζητηθούν και τα αντικείμενα που σίγουρα ως 

ονόματα αναφέρονται στις προηγούμενες προτάσεις. Κατά συνέπεια στο 

κείμενο του Δευτερονομίου, όπου η φράση כל תמונה  (κάθε είδους ομοίωμα) 

ακολουθεί ως επεξήγηση της λέξης  δεν σχηματίζεται  ,(είδωλο)  פסל 

πληθυντικός, στον οποίο θα μπορούσαν να αναφέρονται τα ρήματα του 

επόμενου στίχου. Αντιθέτως, ο πληθυντικός επιτυγχάνεται στην Έξοδο με το 

σύνδεσμο ו, ο οποίος συνδέει παραθετικά τις λέξεις1917.  

  Για την κατανόηση του αντικειμένου του αντωνυμικού επιθήματος להם 

έχουν προταθεί τρείς διαφορετικές αναγνώσεις. Η ανάγνωση που θέλει ως 

αντικείμενα λατρείας και προσκύνησης τους όρους είδωλο και ομοίωμα, η 

ανάγνωση που αναγνωρίζει ως πληθυντικό τα όντα που εννοούνται στο 

τριμερές κοσμοείδωλο, αλλά και μια τελευταία εκδοχή που κατανοεί ως 

αντικείμενο στην απαγόρευση λατρείας και προσκύνησης τον όρο אלהים אהרים, 

τους άλλους θεούς.  

 

II.5.1.5.α. Το Είδωλο και το Ομοίωμα 

Στο κείμενο του βιβλίου της Εξόδου, όπως παρατηρεί ο F.L. HOSSFELD, 

συνδέονται με το σύνδεσμο ו δύο αντικείμενα ενικού αριθμού σε μια ενότητα. 

Έτσι ως σύνολο μπορούν να ανταποκρίνονται ως αντικείμενο στον πληθυντικό 

1916 C. DOHMEN, Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 214. 
1917 Βλ. F-L.HOSSFELD: Der Dekalog …ό.π. σελ. 26.  Πρβλ. C. LEVIN: „Der Dekalog am Sinai“ 
VT 35 (1985) 165-191. Αναδημοσίευση στο έργο του ιδίου: Fortschreibungen – Gesammelte 
Studien zum Alten Testament, Berlin 2003, 60-80. Πρβλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot, ό.π. 
σελ. 214. S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus... ό. π. 
σελ. 40-41. 
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που χρειάζονται τα ρήματα του στίχου 81918. Έτσι αν πράγματι έχει τόση σημασία 

ο σύνδεσμος αυτός, τότε η απαγόρευση της προσκύνησης και της λατρείας που 

έπεται αναφέρεται σαφώς στην ενότητα είδωλο και  ομοίωμα του προηγούμενου 

στίχου.  Έτσι γίνεται σαφές το κείμενο, όπως έχει στο βιβλίο της Εξόδου, αλλά 

παραμένει η απορία για την σημασία του εμπρόθετου αντωνυμικού επιθήματος 

 στο κείμενο του Δεκαλόγου του Δευτερονομίου, από το οποίο λείπει ο (לכם)

σύνδεσμος ו και κατά συνέπεια το αντικείμενο σε πληθυντικό θα πρέπει να 

αναζητηθεί αλλού. 

 

II.5.1.5.β. Τα όντα στο τριμερές κοσμοείδωλο 

Μια αρκετά συνηθισμένη ανάγνωση κατανοεί ως αντικείμενο των 

απαγορεύσεων λατρείας και προσκύνησης τα είδωλα που μιμούνται τις μορφές 

των όντων. Αν και οι όροι פסל  και כל תמונה βρίσκονται στον ενικό αριθμό, θα 

πρέπει να αναζητηθούν οι  μορφές των όντων στο τριμερές σύμπαν, σύμφωνα 

με τις οποίες κατασκευάζονται τα είδωλα ως ομοιώματα των όντων. 

Μορφολογικά αυτό επιτυγχάνεται με τις τρείς αναφορικές προτάσεις που 

ακολουθούν και συνοψίζουν σύνολη την δημιουργία στο τριμερές κοσμοείδωλο. 

Τα πλάσματα της δημιουργίας σαφώς θα μπορούσαν να εννοούνται με το 

επίθημα πληθυντικου להם  ως constructio ad sensum1918F

1919.  Με τον τρόπο αυτό 

κατανόησαν ορισμένοι ερμηνευτές της αρχαίας Εκκλησίας το κείμενο. Η εντολή 

απαγορεύει την λατρεία και την προσκύνηση των ειδώλων που έχουν 

οποιαδήποτε μορφή πλασμάτων, είτε αυτά βρίσκονται στον ουρανό, είτε στην 

γη, είτε στην θάλασσα. Χαρακτηριστικά, ο Ωριγένης αναφέρεται πέρα από τα 

ουράνια σώματα και στην λατρεία των αγγέλων που είναι δημιουργήματα του 

θεού και βρίσκονται στον ουρανό1919F

1920. Είναι σαφές ότι οι χριστιανοί ερμηνευτές 

1918 F-L. HOSSFELD: Der Dekalog…ό.π. σελ. 24. C. DOHMEN, Das Bildervebot..ό.π. σελ. 213-
216. πρβλ. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs, ..ό.π. σελ. 41. 
1919 Βλ. W. ZIMMERLI: „Das zweite Gebot“, στο Festschrift für Alfred Bertholet, Tübingen 1950, 
σελ. 550-563. Αναδημοσίευση στο του ιδίου Gottesoffenbarung – Gesammelte Aufsätze zum 
Alten Testament, München 1963, σελ. 234-248, ιδιαίτερ σελ. 236-237. 
1920 ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, Κατά Κέλσου 5.6.20-36:  «Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς 
ὁμοίωμα͵ ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς 
γῆς· οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς͵ οὐδὲν ἄλλο σέβουσιν ἢ τὸν ἐπὶ πᾶσι 
θεόν͵ ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ λοιπὰ πάντα. Δῆλον δ΄ ὅτι οἱ κατὰ τὸν νόμον βιοῦντες 
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διαβάζοντας την μετάφραση των Ο΄ θεωρούν ότι απαγορεύεται η λατρεία και η 

προσκύνηση των ειδώλων που μιμούνται τις μορφές των πλασμάτων της 

δημιουργίας1921. Θα πρέπει να τονιστεί, όπως διευκρινίζει ο Ωριγένης ότι στην 

ερμηνεία του κειμένου των Ο΄ άλλη είναι η σημασία του όρου ομοίωμα και άλλη 

του όρου είδωλο1922.  

 

II.5.1.5.γ. Οι άλλοι θεοί (אלהים אהרים) 

Αν όμως ζητηθεί το αντικείμενο των απαγορεύσεων προσκύνησης και 

λατρείας στο κείμενο του Δευτερονομίου, όπου η απουσία του συνδετικού 

συνδέσμου ανάμεσα στους όρους είδωλο και ομοίωμα αποκλείει τον  

πληθυντικό, τότε ο πληθυντικός αριθμός θα πρέπει να αναζητηθεί κάπου 

αλλού. Όλα οδηγούν στον άμεσα προηγούμενο πληθυντικό που βρίσκεται στην 

προηγούμενη πρόταση, την φερόμενη στην χριστιανική ερμηνευτική και ως την 

πρώτη, αυτόνομη εντολή του Δεκαλόγου. Ο πληθυντικός αυτός είναι οι  άλλοι 

θεοί (אלהים אהרים)1922F

1923. Μια τέτοια σύνδεση των στίχων 7 και 9 στον Δεκάλογο του 

Δευτερονομίου κλονίζει την αυτονομία του στίχου 8 και την ανεξαρτησία της 

δεύτερης εντολής. Στο συγκεκριμένο κείμενο προβάλλεται η απαγόρευση των 

σέβοντες τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν οὐ συσσέβουσι τῷ θεῷ τὸν οὐρανόν. Ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν 
τῷ οὐρανῷ ἀγγέλους οὐδεὶς τῶν δουλευόντων τῷ Μωϋσέως νόμῳ προσκυνεῖ· ὁμοίως δὲ τῷ 
μὴ προσκυνεῖν ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας͵ τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ͵ ἀπέχονται τοῦ 
προσκυνεῖν οὐρανὸν καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ ἀγγέλους͵ πειθόμενοι τῷ λέγοντι νόμῳ· Καὶ μὴ 
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας͵ πάντα 
τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ͵ πλανηθεὶς προσκυνήσῃς αὐτοῖς καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς͵ ἃ ἀπένειμε 
κύριος ὁ θεός σου αὐτὰ πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν». 
1921 ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, Εις μαρτύριον Προτρεπτικός 6.1-4 «Εἴπερ δὲ ὁ φάσκων· οὐ ποιήσεις 
σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα καὶ τὰ ἑξῆς͵ ὡς διαφερόντων πρὸς ἄλληλα τοῦ· οὐ 
προσκυνήσεις αὐτοῖς καὶ τοῦ· οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς͵ ταῦτα λέγει͵ μή ποτε ὁ μὲν 
διακείμενος πρὸς τὰ εἴδωλα λατρεύῃ αὐτοῖς·». Αθανάσιος, Κατά Ελλήνων 45,18 
1922 ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, Εκλογαί εις την Έξοδον, ΜPG 17.16.32-38: «Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον.ῃ 
Ἄλλο εἴδωλον͵ καὶ ἕτερον ὁμοίωμα. Ὁμοίωμα γάρ ἐστιν͵ ἐὰν ποιῇς ἰχθύος ἢ τετραπόδου͵ ἢ 
θηρίου͵ ἢ διὰ τεχνουργίας ἢ διὰ ζωγραφίας ὁμοίωμα· εἴδωλον δὲ͵ ὅσα ἀνατυποῦσα ψυχὴ 
ποιεῖ ἐξ οὐχ ὑπαρχόντων πρωτοτύπως· οἷον͵ ἀναμεμιγμένον τι ζῶον ἀπὸ ἀνθρώπου καὶ 
ἵππου».   
1923 Την παρατήρηση αυτή έκανε γνωστή στην έρευνα ο  W. ZIMMERLI: „Das zweite 
Gebot, του ιδίου, Gottes Offenbarung – Gesammelte Aufsätze zum  Alten Testament, 
München 1963, σελ. 236-238, 241. F-L. HOSSFELD: Der Dekalog... ό. π. σελ. 23, C. DOHMEN: 
Das Bilderverbot ... ό. π. σελ. 214-215, T. METTINGER: Aniconism ... ό. π. σελ. 175-. O. KEEL, 
„Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild gestanden haben dürfte“, 
στο Homo pictor (Colloquium Rauricum 7), G. Boehm Leipzig 2001, σελ. 254 σημ. 31. S. 
PETRY: Die Entgrenzung JHWHs... ό. π. σελ. 40.  
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ειδώλων, όχι ως αυτόνομη εντολή, αλλά ως επεξήγηση της πρώτης απαγόρευσης 

κατά των ξένων θεών και της αποκλειστικότητας της λατρείας του Γιαχβέ.  Στην 

περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτό ότι η εντολή που έχει μια αυτονομία στον 

Δεκάλογο της Εξόδου, στο βιβλίο του Δευτερονομίου αποτελεί μια διασάφηση 

της 1ης εντολής1924, επειδή το αντικείμενο στην απαγόρευση λατρείας και 

προσκύνησης δεν θα μπορούσε να έιναι άλλο από τους άλλους θεούς ( אלהים 

 Την παραπάνω υπόθεση στηρίζει και η μορφολογία της απαγόρευσης της .(אהרים

προσκύνησης και της λατρείας (Εξ. 20,5 & Δευτ. 5,9). Οι συντάκτες 

χρησιμοποίησαν το ρήμα προσκυνώ (שחה)  στην διάθεση της ταυτοπάθειας και 

το ρήμα δουλεύω, λατρεύω (עבד).  Η μορφή תעבדם φαίνεται ότι είναι Κάλ, αλλά 

αν συγκριθεί με την αντίστοιχη πρόταση στο Εξ.23,24 και Δευτ. 13,3, θα 

μπορούσε να κατανοηθεί ως παθητική Χοφάλ και κατά λέξη θα πρέπει το 

κείμενο να μετάφραστεί ως εξής: «δεν θα τα/τους προσκυνήσεις και δεν θα 

επιτρέψεις στον εαυτό σου να υποδουλωθεί σε αυτά/αυτούς»1925.  Στην ανάγνωση 

του τύπου  תעבדם ως Χοφάλ συνηγορεί το κείμενο ενός φυλακτηρίου από το 

πρώτο σπήλαιο του Qumran (Q1 Fr.7), το οποίο παραθέτει τον τύπο ως תעובדם. 1925F

1926  

Εκτός από τους δυο Δεκαλόγους εμφανίζονται 27 παραδείγματα σε 

ολόκληρη την Π.Δ.  με τον συνδυασμό αυτών των ρημάτων συνήθως στην ίδια 

σειρά, όπως και στον Δεκάλογο, ενώ μόνο σε τέσσερα  κείμενα αντίστροφα. Σε 

16 περιπτώσεις αντικείμενο των ρημάτων αυτών είναι οι «άλλοι θεοί» ( אלהים 

1926F(אחרים

1927. Σε δυο από τις υπόλοιπες  αντικείμενο είναι οι θεοί των Χαναναίων1927F

1928. 

1924 Πολλοί ερευνητές δεν συμφωνούν με την διάκριση αυτή. Ακόμα και με το σύνδεσμο 
αυτό ανάμεσα στους όρους פסל και כל תמונה ο δεύτερος παραμένει μια επεξήγηση του 
πρώτου. Βλ. M. KÖCKΕRT: „Die Entstehung… ό. π. σελ. 275 σημ. 15 &  σελ. 276 σημ. 18. 
1925 Βλ. M. KÖCKERT, „Die Entstehung des Bilderverbotes“,  στο B. Gnoneberg & H. 
Spickermann: Die Welt der Götterbilder BZAW, Berlin 2007, 376-277. σημ.22.  πρβλ. B. 
JACOB: Das Buch Exodus, Stuttgart 1997, σελ. 560. Χαρακτηριστικό είναι το θεολογικό 
ζήτημα που προβάλει η Χοφάλ διάθεση. Πρόκειται για την σχέση του ανθρώπου με την 
φύση, αφού με τη λατρεία των ειδώλων υποτάσσεται στην φύση και την ύλη, ενώ ο 
άνθρωπος δημιουργήθηκε  σύμφωνα με την εικόνα ( צלם) θεού για να την εξουσιάζει και 
όχι να  υποτάσσεται σε αυτήν.  
1926 Βλ. E. NIELSEN: Deuteronomium, Tübingen 1995, σελ. 77. 
1927 Δευτ. 8,19. 11,16. 17,3. 19,15. 30,17. Ιησ. 23,16. Κριτ. 2,19. 1 Βασ. 9,6.9.  2 Βασ. 17,35. Ιερ. 
13,10. 16,11. 22,9. 25,6. 2 Χρον. 7,19.22. Βλ. W. ZIMMERLI, „Das zweite Gebot“ στο έργο του 
ιδίου, Gottes Offenbarung – Gesammelte Aufsätze zum A.T., München 1963, σελ. 237. 
1928  Εξ. 23,24. Ιησ. 23,7. 
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Δυο φορές αναφέρεται το όνομα του θεού Βάαλ1929 και δυο φορές τα ουράνια 

σώματα1930. Σε ένα κείμενο μοιράζονται τα αντικείμενα στα δυο ρήματα, ο μεν 

Βάαλ αναφέρεται ως αντικείμενο λατρείας (עבד) και οι δυνάμεις του ουρανού ως 

αντικείμενο προσκύνησης (שחה)1931. Μόνο στο 2 Βασ. 21,21 αντικείμενο των δυο 

ρημάτων είναι τα είδωλα, δεν πρόκειται όμως για τον όρο είδωλον, γλυπτόν 

 αλλά τον πολεμικό και σατιρικό χαρακτηρισμό ,(תמונה) ή ομοίωμα (פסל)

 Το Δευτ. 4,19 αναφέρεται στον ήλιο, την σελήνη και τα λοιπά .1932 (גילולים)

ουράνια σώματα. Μόνο το ρήμα (עבד) δέχεται ως αντικείμενο το όνομα פסל στον 

Ψαλ. 97,71933 και στο 2 Βασ. 17,411934. Όπως φαίνεται από την χρήση των δυο 

παραπάνω ρημάτων, αποδίδουν ως όροι την λατρεία άλλων, ξένων για τον 

Ισραήλ θεών χωρίς να αναφέρονται ούτε μια φορά στην λατρεία του Γιαχβέ1935. 

Από την χρήση των ρημάτων φαίνεται ότι η απαγόρευση της προσκύνησης και 

της λατρείας, όπως εμφανίζεται στον Δεκάλογο, δεν έχει ως αντικείμενο το 

είδωλο και το κάθε είδους ομοίωμα της δεύτερης, αλλά τους άλλους θεούς 

( της πρώτης απαγόρευσης1935F (אלהים אחרים

1936. Στην περίπτωση αυτή η δεύτερη 

απαγόρευση μπορεί να εξηγηθεί ως εμβόλιμο κείμενο  ανάμεσα στην πρώτη 

απαγόρευση της ύπαρξης άλλων θεών και των επόμενων απαγορεύσεων της 

1929 1 Βασ. 16,31 & 2 Βασ. 22,54. 
1930 2 Βασ. 21,3 &  2 Χρον. 33,3 (πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ). 
1931 2 Βασ. 17,16. 
1932 Ο όρος προέρχεται από την λέξη  ακαθαρσία, κόπρανα. Προφανώς εκφράζει την  גל
«προσωποποιημένη ακαθαρσία» των ειδώλων με σαφώς πολεμική διάθεση. βλ. A. 
BERLEJUNG, Die Theologie der Bilder… ό.π. σελ. 314. Εμφανίζεται συνολικά 48 φορές στην 
Π.Δ., οι 39 από αυτές στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ. Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται 
για αιγυπτιακά είδωλα ή φυλακτά. πρβλ. S. SCHROER, In Israel gab es Bilder… ό.π. σελ. 
418-419.   
1933 Η τιμωρία των ειδωλολατρών στο στίχο αυτό θυμίζει το Δευτεροησαΐα βλ. H-J. 
KRAUS: Psalmen,  Bd. 2. (BKAT)  Neukirchen 21961,  σελ. 674. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι 
παρατίθενται τρείς όροι που χαρακτηρίζουν την ξένη λατρεία, αλλά από διάφορες 
οπτικές. Ο όρος פסל έχει ουδέτερη σημασία, πολεμικό και σατιρικό νόημα έχει η λέξη 
 Την λέξη μεταφράζουν οι Ο΄ ως .(אלהים) και παρόλα αυτά γίνεται λόγος για θεούς אלילים
«ἄγγελοι». 
1934 Ο W. ZIMMERLI θεωρεί ότι η χρήση αυτή θα πρέπει να κατανοηθεί σύμφωνα με το 
Δευτ. 4,28, εδώ σηματοδοτείται μια αλλαγή, όπου οι θεοί χαρακτηρίζονται ως λίθος και 
ξύλο, έργα χειρών ανθρώπων βλ. του ιδίου Das zweite Gebot... ό.π. σελ. 238 σημ. 16. 
1935 W. ZIMMERLI: „Das zweite Gebot“ ό.π. σελ. 238 πρβλ. J. STAMM: Der Dekalog im Lichte 
der neueren Forschung, Bern 1958, σελ.37. 
1936 Στην σύγχρονη συζήτηση την υπόθεση αυτή εξέφρασε πρώτος ο W. Zimmerli: „Das 
zweite Gebot“… ό.π. σελ. 238. Η παρατήρηση βρίσκεται και σε παλιότερους βιβλικούς 
ερευνητές, βλ. J. STAMM: Der Dekalog… ό.π. σελ. 37. 
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λατρείας και της προσκύνησής τους. Η εξήγηση αυτή συμφωνεί και με την 

ιουδαϊκή παράδοση που κατανοεί την απαγόρευση των ειδώλων ως τμήμα ή 

επεξήγηση της απαγόρευσης της λατρείας ξένων θεών. Η απαγόρευση της 

ειδωλολατρίας λειτουργεί στον Δεκάλογο στην υπηρεσία της μονολατρίας.  

Όπως προκύπτει, η απαγόρευση των ειδώλων επεξηγεί την πρώτη εντολή, η 

οποία ως άλλη όψη της αποκλειστικότητας της λατρείας του Γιαχβέ απαγορεύει 

κατηγορηματικά τη λατρεία άλλων θεών.  

  

II.5.1.6. Η αιτιολόγηση των απαγορεύσεων – Ζήλεια και Εκδίκηση 

Των απαγορεύσεων ακολουθεί μια αιτιολόγηση, η οποία, όπως ακριβώς 

και στις δυο επόμενες εντολές εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο כי 

(γαρ)1937. Η αιτιολόγηση όμως αυτή είναι ένας αυτοχαρακτηρισμός του Γιαχβέ με 

ένα επίθετο. Πρόκειται για τον χαρακτηρισμό «אל קנא», τον οποίο αποδίδουν οι 

Εβδομήκοντα ως «θεὸς ζηλωτὴς». Εκτός από τις δυο εκδοχές του Δεκαλόγου το 

επίθετο αυτό βρίσκεται δυο φορές στο Εξ. 34,14 και  ακόμη στα κείμενα Δευτ. 4,24 

και Δευτ. 6,14-15. Και στις τέσσερις περιπτώσεις υποκείμενο είναι ο Γιαχβέ. Το 

Εξ. 34,13 και το Δευτ. 6,14-15 συνδυάζουν το χαρακτηρισμό αυτό με την λατρεία 

των ξένων θεών. Πρόκειται στην μια περίπτωση για οποιονδήποτε άλλο θεό και 

στην άλλη για τους θεούς των άλλων λαών στο άμεσο περιβάλλον του αρχαίου 

Ισραήλ1937F

1938. Μόνο στο 4ο κεφ. του Δευτερονομίου συσχετίζεται ο ζηλωτής Γιαχβέ  

με την απαγόρευση των ειδώλων, επειδή το κείμενο αυτό έχει καθώς φαίνεται 

ουσιαστική σχέση με την απαγόρευση των ειδώλων στον Δεκάλογο1938F

1939.  

Η ζήλεια αυτή και η απαίτηση της αποκλειστικότητας στην σχέση του 

Ισραήλ με τον Γιαχβέ θυμίζει, όπως και η εντολή κατά των άλλων θεών την 

αποκλειστική σχέση πιστότητας και υποταγής που ζητά ο Ασσύριος βασιλιάς 

στα κείμενα ασσυριακών συνθηκών κατά τον 8ο και 7ο π.Χ. αιώνα. Πρόκειται για 

κείμενα στα οποία ο Ασσύριος μονάρχης απαιτεί  από τους ηγεμόνες των 

συμβαλλομένων κρατών πλήρη αφοσίωση στο πρόσωπό του, αλλά και στον 

1937  Βέβαια ο σύνδεσμος στην εντολή των γονέων έχει τελική σημασία βλ. W. ZIMMERLI, 
„Das zweite Gebot“ ό.π. σελ. 238. 
1938 Βλ. W. ZIMMERLI, „Das zweite Gebot“ ό.π. σελ. 239. 
1939 Στην παλιότερη έρευνα θεωρείται ότι το Δευτ. 4 ερμηνεύει τον Δεκάλογο βλ. W. 
ZIMMERLI, „Das zweite Gebot“ ό.π. σελ. 239. 
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διάδοχό του1940. Η προσκόλληση αυτή ονομάζεται ακόμη και "αγάπη"1941. Στην 

σύγχρονη βιβλική έρευνα τονίζεται συχνά η απίστευτη ομοιότητα ανάμεσα στις 

διακρατικές αυτές συνθήκες και την βιβλική αντίληψη για την διαθήκη του 

Γιαχβέ με τον Ισραήλ, στην οποία εμφανίζεται και το στοιχείο της αγάπης, 

προφανώς εξαιτίας του προφήτη Ωσηέ1942. Η βιβλική απαίτηση της 

αποκλειστικότητας  του Γιαχβέ φαίνεται πως έχει δεχθεί ισχυρή επίδραση  από 

τον εξωβιβλικό χώρο, μόνο που ο ζυγός του ασσύριου μονάρχη απορρίφθηκε για 

τον ζυγό του Γιαχβέ. Σαφώς δεν μπορεί στα κείμενα αυτά να γίνει λόγος για 

μονοθεϊσμό, επειδή η δυνατότητα καταφυγής σε άλλους κυρίους, δηλαδή άλλους 

θεούς είναι δεδομένη. Χωρίς την δυνατότητα αυτή η απαίτηση της 

αποκλειστικότητας δεν έχει νόημα. Σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές ότι η 

αιτιολόγηση αυτή ανήκει στην λεγόμενη για τη χριστιανική ερμηνευτική 1η 

εντολή, την εντολή της μονολατρίας του Γιαχβέ ως απαγόρευσης της λατρείας 

ξένων θεών. Από ολόκληρη την Π.Δ. μόνο ο Δεκάλογος και το Δευτ. 4 

συνδυάζουν την απαίτηση του ζηλωτή θεού με την απαγόρευση των ειδώλων, 

πράγμα που επιβεβαιώνει ότι για την κατανόηση της 2ης εντολής απαιτείται η 

μελέτη του Δευτ. 4. 

Ο ζηλωτής θεός εμφανίζεται ακόμη και με την βασιλική διάθεση για 

εκδίκηση όσων προδώσουν την παραπάνω σχέση έως τρίτης και τετάρτης 

γενεάς. Η τιμωρία των τέκνων για την αμαρτία των πατέρων, έως τρίτη και 

τέταρτη γενεά, αλλά και η αγάπη που ανταποδίδει ο Γιαχβέ σε γενιές απογόνων, 

όσον τηρούν τις εντολές του και τον αγαπούν (Εξ. 20 5β-6 & Δευτ. 5,9β-10) είναι 

βασικές ιδέες της εξήγησης του Εξ. 341943.  

Η εκδίκηση είναι ένα στοιχείο που έχει κεντρική σημασία στα κείμενα 

των ασσυριακών συνθηκών.  Η ανελέητη αυτή σκληρότητα, ακόμα και στους 

1940 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 562-563, 580-581 και Μ. KÖCKERT: Die 
zehn Gebote… ό. π. σελ. 49-52. 
1941 Πρβλ. Δευτ. 6,5. 
1942 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 574-575. 
1943 Το κείμενο αυτό θεωρείται ότι έγινε η βάση για την παραπάνω επέκταση και 
επεξεργασία του Δεκαλόγου βλ. C. LEVIN: „Der Dekalog am Sinai“ στο του ιδίου: 
Fortschreibungen – Gesammelte Studien zum Alten Testament, Berlin 2003, σελ. 64-65. Αντίθετα ο 
M. KÖCKERT θεωρεί τον Δεκάλογο ως το πιο αρχαίο από τα κείμενα που παρουσιάζουν 
τον Γιαχβέ  ως θεό ζηλωτή.  Βλ. στο έργο του: Die Zehn Gebote, München 2007, σελ. 51.  
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οικείους που πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του Ασσύριου μονάρχη αναγνωρίζεται 

από την σύγχρονη βιβλική έρευνα ως ένα αρνητικό χαρακτηριστικό που 

προσδόθηκε στον Γιαχβέ ακριβώς με την ιδέα της διαθήκης ως ζυγού του 

θεού1944. Στις ασσυριακές συνθήκες οι τιμωρίες είναι πολύ  σκληρές όχι μόνο για 

τους παραβάτες, αλλά και τους απογόνους τους1945. 

Προφανώς με επίδραση του προφητικού κηρύγματος η παραπάνω 

διατύπωση διορθώθηκε ως εκδίκηση όσων μισούν τον Γιαχβέ και έλεος, 

αλληλεγγύη (חסד) σε όσους τον αγαπούν. Η διατύπωση αυτή φαίνεται 

επηρεάστηκε από το κήρυγμα των προφητών Ιερεμία και Ιεζεκιήλ και πιθανόν 

αντανακλά το Ιεζ. 181945F

1946, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η ιδέα μιας 

κληρονομικής ή συλλογικής ενοχής για να προβληθεί η προσωπική ευθύνη1946F

1947.   

Συμπερασματικά, όπως έδειξε η εξέταση της 1ης εντολής, καθώς και των 

δυο στίχων που έπονται της απαγόρευσης των ειδώλων, οι στίχοι αυτοί θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια ενότητα που διακόπτεται από την λεγόμενη 

2η εντολή, την απαγόρευση των ειδώλων. Αυτή μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί 

ως μια προσθήκη που εισήχθη αμέσως μετά την απαγόρευση των άλλων θεών 

και πριν την απαγόρευση της λατρείας και της προσκύνησής τους. Επομένως, 

πρόκειται για μια απαγόρευση που κατατάσσεται από τους συντάκτες ή μάλλον 

αναθεωρητές του κειμένου του Δεκαλόγου στο μέσον μια άλλης απαγόρευσης. 

Η διαφοροποίηση του κειμένου της απαγόρευσης των ειδώλων στις δυο εκδοχές 

του Δεκαλόγου καθορίζει ουσιαστικά σύμφωνα με τους F. L. HOSSFELD και Ch. 

DOHMEN  την αυτονομία της εντολής, καθώς και τον ρόλο της στον Δεκάλογο. 

Στο Δευτερονόμιο απαγορεύονται αρχικά στην 1η εντολή οι άλλοι θεοί, στην 

συνέχεια η κατασκευή κάποιου ειδώλου και στη συνέχεια απαγορεύεται κατά 

πάσα πιθανότητα η λατρεία και η προσκύνηση των άλλων θεών, τότε η 2η 

εντολή μπορεί να κατανοηθεί ως επεξήγηση της 1ης εντολής. Πρόκειται για μια 

1944 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 562-563. 
1945 Βλ. τη μετάφραση των συμφωνιών αυτών από τον R. BORGER: „Assyrische 
Staatsverträge“, στο ΤUAT Βd. Ι/2, Gütersloh 1983, σελ. 155-176. 
1946 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 563 και  Μ. KÖCKERT: Die zehn 
Gebote… ό. π. σελ. 51-52. 
1947 Χαρακτηριστική είναι η προφητική ρήση «ο υιός δεν παίρνει την αμαρτία του πατέρα, 
αλλά ούτε και ο πατέρας την αμαρτία του υιού» (Ιεζ. 18,20). Το ζήτημα εμφανίζεται και 
στην περίπτωση του εκ γενετής τυφλού στην Κ.Δ. βλ.  Ιωάν. 9,1-3. 
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περίπτωση ξένης λατρείας, όχι όμως για την διατύπωση μιας ξεχωριστής 

εντολής, αλλά μιας έκφανσης της λατρείας των ξένων θεών. Αντίθετα, 

σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές στην Έξοδο η απαγόρευση μπορεί να σταθεί 

ως αυτόνομη εντολή1948. Ο F. L. HOSSFELD διακρίνει με τον τρόπο αυτό την 

αρχαιότερη μορφή της απαγόρευσης στο Δεκάλογο του Δευτερονομίου  με 

κριτήριο πάντα την προσθήκη του συνδετικού συνδέσμου. Με το σύνδεσμο που 

καθιστά το δίπτυχο «είδωλο και ομοίωμα» αντικείμενο σε πληθυντικό αριθμό, 

όπως απαιτεί η απαγόρευση λατρείας και προσκύνησης, δημιουργήθηκε μια 

αυτονομία της εντολής που απαγορεύει τα είδωλα και αυξήθηκαν οι εντολές σε 

ένδεκα1948F

1949. Για να περιοριστεί και πάλι ο αριθμός σε δέκα σύμφωνα με την 

θεωρία του συγχωνεύθηκαν οι δυο τελευταίες εντολές που απαγορεύουν την 

επιθυμία σε πράγματα του πλησίον σε μια εντολή. Οι δύο τελευταίες 

απαγορεύσεις, όπως είναι στο Δευτερονόμιο (Δευτ. 5,21) καταγράφηκαν ως μια 

εντολή. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την αφαίρεση της επανάληψης «οὐκ 

ἐπιθυμήσεις» 1949F

1950, όπως παρουσιάζεται στην δέκατη εντολή του Δεκαλόγου της 

Εξόδου (Εξ. 20,17)1950F

1951. Για τον ίδιο ερευνητή η εντολή είναι ένα από τα βασικότερα 

κριτήρια για την υποστήριξη της θεωρίας του, ότι ο Δεκάλογος του 

Δευτερονομίου είναι αρχαιότερος του Δεκαλόγου της Εξόδου 1951F

1952. Μια πιθανή 

αποκατάσταση των πρώτων λόγων του δεκαλόγου θα είχαν την ακόλουθη 

μορφή1952F

1953: «Είμαι ο Γιαχβέ, ο θεός σου, ο οποίος σε έβγαλε από την χώρα της 

Αιγύπτου, την χώρα της δουλείας. Δεν θα έχεις άλλους θεούς στην θέση μου. Δεν 

1948 C. DOHMEN, Das Bildervebot..ό.π. σελ. 216. πρβλ. PETRY: 41 & M. KÖCKERT:, „Die 
Entstehung… σελ. 276 σημ. 18. 
1949 F-L. HOSSFELD: Der Dekalog...ό.π. σελ 124. 
1950 Αν και οι Εβδομήκοντα παρουσιάζουν τα ρήματα με το ρήμα «ἐπιθυμῶ», πρόκειται 
για τα συνώνυμα המד και אוה. Στην Έξοδο παραμένει μόνο η προστακτική του ρήματος 
 .המד
1951 F. L. HOSSFELD: Der Dekalog…ό. π. σελ. 124. 141-144 
1952 F-L. HOSSFELD: Der Dekalog...ό.π. σελ. 26. 284. Πρβλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot, ό.π. 
σελ. 214.πρβλ. T. METTINGER: „Aniconism...ό.π. σελ. 175. Για τη κριτική της θεωρίας  
Πρβλ. C. LEVIN: „Der Dekalog am Sinai“ VT 35 (1985) 165-191. Αναδημοσίευση στο του 
ιδίου Fortschreibungen – Gesammelte Studien zum Alten Testament, Berlin 2003, 60-80. S. PETRY: 
Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus... ό. π. σελ. 40-41.& σημ. 
171. 
1953 Βλ. C. LEVIN, „Der Dekalog am Sinai“, στο του ιδίου: Fortschreibunge Gesammelte 
Studien zum Alten Τestament, Berlin 2003, σελ.  78. 

455 
 

                                                             



θα τους προσκυνάς και δεν θα υποδουλωθείς σε αυτούς, επειδή εγώ ο Γιαχβέ, ο 

θεός σου είμαι θεός ζηλωτής και τιμωρώ για την αμαρτία των πατέρων και τα 

τέκνα έως την τρίτη και την τέταρτη  γενιά». Ίσως κάποια εποχή προστέθηκε 

μετά από αυτό μια λιτή απαγόρευση «Δεν θα κατασκευάσεις είδωλο» που 

αργότερα επεκτάθηκε και εισχώρησε  στα παραπάνω πριν την απαγόρευση της 

υποδούλωσης και της προσκύνησης  άλλων θεών. 

 

II.5.1.7. Η δομή της απαγόρευσης των ειδώλων  

Ο προφανής αυτός εμβόλιμος στίχος αποτελείται από τρία δομικά μέρη: 

α) την Prohibitiv «δεν θα κατασκευάσεις είδωλο για σένα» (לא תאשה לך פסל), β) την 

διασάφηση «κάθε είδους ομοίωμα»  (  και γ) τις τρεις αναφορικές (כל תמונה

προτάσεις  που αναφέρονται στα δημιουργήματα στο τριμερές (אשר)  

κοσμοείδωλο της βιβλικής εποχής.  Το γεγονός ότι την εντολή σχηματίζουν 

περισσότερα στοιχεία από μια απαγορευτική προστακτική προκαλεί ερωτήματα 

για την πορεία της καταγραφής της και την εξήγηση της παραδεδομένης της 

μορφής. Προφανώς, η αρχική απαγόρευση είχε την μορφή (  ,(לא תעשה לך פסל

όπως  γίνεται από πολλούς ερευνητές αποδεκτό1953F

1954. Η τωρινή μορφή είναι 

ολοφάνερα ένα αποτέλεσμα επεξεργασίας που εξελίχθηκε από την παραπάνω 

πρόταση1954F

1955.  Στην έρευνα γίνεται λόγος για μια σταδιακή ανάπτυξη της 

απαγόρευσης και μάλιστα σύμφωνα με την τριμερή δομή της γίνεται αποδεκτή 

μια τριμερής καταγραφή1955F

1956. Σαφώς δεν λείπει και η γνώμη, σύμφωνα με την 

οποία η απαγόρευση των ειδώλων καταγράφηκε εξαρχής, όπως ακριβώς 

παραδίδεται 1956F

1957.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση του Ο. LORETZ, ο οποίος 

κατανοεί τους στίχους Εξ. 20,3-4a και Δευτ. 5,7-8a , δηλαδή την πρώτη και την 

1954 C. DOHMEN: Das Bilderverbot…ό. π. σελ. 223-224. 229 &  T.VEIJOLA: Das fünfte Buch 
Mose… ό. π. σελ. 156. 
1955 C. DOHMEN: Das Bilderverbot… ό. π. σελ. 223-224 & T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose… 
ό. π. σελ. 156. 
1956 Βλ. W. ZIMMERLI: „Das zweite Gebot… ό. π. σελ. 235 σημ. 3. πρβλ C. DOHMEN: Das 
Bilderverbot…ό.π. σελ. 224-230. Πρβλ. E. OTTO: „Deuteronomium: Die 
Pentateuchredaktion…ό. π. σελ. 219-220. Πρβλ.   T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose 
Deuteronomium...ό.π. σελ. 156. 
1957  Βλ. E. OTTO: „Deuteronomium : Die Pentateuchredaktion…ό. π. σελ. 220. 
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δεύτερη εντολή σε μια ενότητα1958. Οι στίχοι αυτοί κατά την γνώμη του 

σχηματίζουν ένα ποιητικό δίστιχο με δυο κώλα. Έτσι την αρχική μορφή των 

εντολών αποκαθιστά με τις προτάσεις «δεν θα υπάρχει σε σένα θεός, δεν θα 

κατασκευάσεις για σένα είδωλο». Θεωρεί μάλιστα τον όρο « «אלהים אחרים  ως 

μεταγενέστερη προσθήκη, επέκταση του πιθανού, αρχικού όρου θεός (אל)1959. 

Επομένως για τον συγκεκριμένο ερευνητή η αρχαιότερη μορφή είναι μια 

απαγόρευση για την κατοχή και την κατασκευή του αγαλματιδίου κάποιου 

θεού1960.   

Μια απαγόρευση κατασκευής και χρήσης στη λατρεία ειδώλων 

απουσιάζει από τις αρχαιότερες νομικές συλλογές που σώζονται στην Π. Δ., 

όπως είναι το Βιβλίο της Διαθήκης / Bundesbuch  (Εξ. 20,22-23,19) και ο πυρήνας 

του αρχικού Δευτερονομίου / Urdeuteronomium) (Δευτ. 16-26) που συγκροτήθηκε 

ως ερμηνεία, σχολιασμός, αλλά και διεύρυνση του Βιβλίου της Διαθήκης1961. Η 

διαπίστωση αυτή έχει σοβαρές συνέπειες στην έρευνα για την συγκρότηση των 

εντολών του Δεκαλόγου, επειδή η απουσία κάποιας απαγόρευσης λατρευτικών 

ειδώλων στα παραπάνω κείμενα σε οποιαδήποτε μορφή καθιστά το ζήτημα της 

εμφάνισης μιας τέτοιας εντολής ιδιαίτερα προβληματικό. Περισσότερο πιθανό 

είναι να υπήρξε ένα Δεκάλογος χωρίς την απαγόρευση των ειδώλων.  

 

II.5.1.7.α. Τι προσδιορίζει ο όρος פסל 

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς απαγορεύεται με την εντολή αυτή. 

Απαγορεύει βέβαια την κατασκευή ειδώλων, αλλά δεν είναι σαφές τι 

αναπαριστούν αυτά τα γλυπτά. Αν θεωρηθεί η απαγόρευση ως προσθήκη που 

διασαφηνίζει την απαγόρευση της λατρείας των άλλων θεών, τότε πρόκειται για 

1958 O. LORETZ: „Das „Ahnen- Und Gätterstattuen-Verbot“ im Dekalog und Die Einzeigkeit 
Jahwes. Zum Begriff des Göttlichen in Altorientalischen und Alttestamentlichen Quellen“, 
στο Walter Dietrich & Martin A. Klopfenstein: Ein Gott allein?, JHWH-Verehrung und biblischer 
Monotheismus im Kontext der israelitischen und altorientalischen Religionsgeschichte  (OBO 139), 
Göttingen-Freiburg, 1994 σελ. 496-497. 
1959  Τον ενικό απαιτεί κατά τη γνώμη του η μορφή του ρήματος ως יהיה. βλ. O. LORETZ: 
„Das „Ahnen- Und Gätterstattuen-Verbot“... ό. π. σελ. 496 σημ. 32 
1960 O. LORETZ: „Das „Ahnen- Und Gätterstattuen-Verbot“..ό.π. σελ. 497. 
1961 T. PODELA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive auf das 
alttestamentliche Bildervebot“, Scandinavian Journal of Old Testament Vol. 15 (2001) σελ. 232-
233. 
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τα είδωλα που αναπαριστούν του άλλους, ξένους για τον Ισραήλ θεούς. Αν 

θεωρηθεί όμως ότι προσθέτει κάτι καινούργιο και απαγορεύονται απεικονίσεις 

από οτιδήποτε στο σύμπαν, τότε μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσθήκη που 

αναφέρεται σε απεικονίσεις του Γιαχβέ, όσο και να μην γνωρίζει τέτοιες η 

βιβλική Αρχαιολογία1962.  Αυτές οι δυο απόψεις  είναι και οι βασικές θέσεις των 

ερευνητών. Η πρώτη αναφέρεται στους άλλους θεούς της πρώτης εντολής και η 

δεύτερη σε είδωλα γενικότερα, πράγμα που ερμηνεύεται ως είδωλα που θα 

μπορούσαν να αναπαριστούν το Γιαχβέ1963. 

Και πάλι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η θέση του O. LORETZ, ο οποίος 

βλέπει στις απαγορεύσεις της λατρείας των אלהים  και της κατασκευής ειδώλου 

 μια απαγόρευση που στρέφεται κατά της οικογενειακής (פסל)

προγονολατρίας1964. Η απαγόρευση των ειδώλων καταφέρεται κατά του πλήθους 

των ειδωλίων που υπηρετούσαν την λατρεία των προγόνων στο αρχαίο Ισραήλ. 

Στο Δευτερονόμιο και το δευτερονομιστικό ιστορικό έργο η απαγόρευση 

τροποποιήθηκε σε άρνηση των ειδώλων των χαναναϊκών θεών. Σύμφωνα με την 

γνώμη του πέντε είναι τα επιχειρήματα που δηλώνουν ότι γίνεται λόγος για τα 

αγαλματίδια της προγονολατρίας1965: α) Η ερμνηνεία του χαρακτηρισμού אחרים, 

άλλοι, ξένοι ως μεταγενέστερης προσθήκης. β) Η διαπίστωση ότι η αρχική μορφή 

της απαγόρευσης βρήκε επεξεργασία. γ) Επίσης, ο όρος אלהים επιβεβαιώνεται 

από κείμενα από την αρχαία Nuzi και Emar ως τεχνικός όρος που χαρακτηρίζει 

τα αγαλματίδια των θεοποιημένων προγόνων. δ) Σαφώς τα βιβλικά κείμενα 

αναφέρονται σε τέτοια ειδώλια που πράγματι στα πολύ αρχαία χρόνια ήταν μια 

σημαντική λατρευτική παράδοση. ε) Και τέλος η λεγόμενη πρώτη και δεύτερη 

εντολή αντιμετωπίζονται στην ιουδαϊκή παράδοση ως ένας ενιαίος λόγος (דבר).   

1962 O.KEEL /Christoph Uehlinger, Göttinnen, Götter und Gottessymbole, (QD) Freiburg 52001, 
σελ. 472. 
1963 B. SCHMIDT: „The Aniconic Tradition, On Reading Images and Viewing Texts“ στο  D. 
Edelman: The Triumph of Elohim, , Kampen 1995, σελ. 80-83. 
1964 O. LORETZ:„Das „Ahnen- Und Götterstatuen-Verbot“ im Dekalog und Die Einzigkeit 
Jahwes. Zum Begriff des Göttlichen in Altorientalischen und Alttestamentlichen Quellen“, 
στο W. Dietrich & A. Klopfenstein: Ein Gott allein?, JHWH-Verehrung und biblischer 
Monotheismus im Kontext der israelitischen und altorientalischen Religionsgeschichte  (OBO 139), 
Göttingen/Freiburg, 1994,  σελ. 491-527 ιδ. 504-507 
1965 O. LORETZ:„Das „Ahnen- Und Götterstatuen-Verbot“...ό.π. σελ. 505-506 
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Έκπληξη αποτελεί η θεωρία του B. SCHMIDT, ο οποίος πιστεύει, όπως και 

ο Ο. LORETZ ότι η λατρεία στη προαιχμαλωσιακή Ιερουσαλήμ είχε στο 

επίκεντρο είδωλα1966. Παρατηρεί ότι η εντολή του Δεκαλόγου στρέφεται κατά 

των ειδώλων που απεικονίζουν όντα από το τριμερές κοσμοείδωλο της εποχής, 

αφήνουν όμως ανοικτό το ζήτημα των ειδώλων των οποίων η μορφή δεν 

ανταποκρίνεται στα δημιουργήματα του παρόντος κόσμου, δηλαδή εκείνα που 

αποδίδουν μυθικά πλάσματα με μικτά χαρακτηριστικά, από τον κόσμο των 

ζώων και του ανθρώπου, όπως για παράδειγμα τα χερουβίμ1967. Επομένως θα 

πρέπει κατά τη γνώμη του να εξαιρεθούν από τον όρο פסל τα αγάλματα που 

έχουν «επιτρεπτή»  μορφή και αποτελούν μια μίξη από ανθρώπινα και ζωικά 

στοιχεία. Αυτές οι μικτές στα χαρακτηριστικά απεικονίσεις δηλώνουν ότι η 

θεότητα δεν ανήκει στην τάξη του κόσμου, αλλά προέρχεται από έναν άλλο 

κόσμο1967F

1968. Σύμφωνα με τη άποψή του ο Γιαχβέ απεικονιζόταν, όπως δείχνει ο 

πίθος Α από την Kουντιζλέτ Αζρούθ, με μια τέτοια φανταστική μορφή (εικ. 451).  

Μια ανάλογη θεώρηση πάνω στην ορολογία που σχετίζεται με 

φανταστικά όντα αλλόκοτης μορφής προσφέρει και η ελληνική, ερμηνευτική 

παράδοση της Ανατολής, σύμφωνα με την οποία ο  όρος είδωλο αναφέρεται σε 

αποκυήματα της φαντασίας, ενώ ο όρος ομοίωμα στα έργα που μιμούνται τα 

όντα της πραγματικότητας1969. Η βασική διαφορά των όρων είδωλο και ομοίωμα 

1966  B. SCHMIDT: „The Aniconic Tradition, On Reading Images and Viewing Texts“ στο D. 
Vikander Edelman:  The Triumph of Elohim, Kampen 1995, σελ. 75-105 
1967 B. SCHMIDT: „The Aniconic Tradition...ό.π. σελ. 82. 102-103. 
1968 Με μικτά χαρακτηριστικά  απεικονίζονται συνήθως στην Αρχαία Ανατολή κατώτεροι 
θεοί, δαίμονες και τέρατα.  Βλ. B. SCHMIDT: „The Aniconic Tradition...ό.π. σελ. 103. 
1969 Βλ. τα σχόλια του ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ στο έργο του Ερωτήσεις εις την Οκτάτευχο 127.16: 
«Εἴδωλον καὶ ὁμοίωμα ποίαν ἔχει διαφοράν; Τὸ εἴδωλον οὐδεμίαν ὑπόστασιν ἔχει· τὸ δὲ 
ὁμοίωμα͵ τινός ἐστιν ἴνδαλμα καὶ ἀπείκασμα. ἐπειδὴ τοίνυν ἕλληνες ἀναπλάττουσι τὰς οὐχ 
ὑφεστώσας μορφάς͵ σφίγγας καὶ τρίτωνας καὶ κενταύρους· καὶ αἰγύπτιοι κυνοπροσώπους 
καὶ βουκεφάλους͵ εἴδωλα καλεῖ τὰ τῶν οὐχ ὑφεστώτων μιμήματα· ὁμοιώματα δὲ τὰ τῶν 
ὑφεστώτων εἰκάσματα͵ οἷον ἡλίου καὶ σελήνης͵ ἀστέρων͵ ἀνθρώπων͵ θηρίων͵ ἑρπετῶν͵ καὶ 
τῶν τούτοις παραπλησίων. τούτοις κελεύει μήτε προσκυνεῖν͵ μήτε λατρεύειν. οὐχ ἁπλῶς 
δὲ ἀπαγορεύει ἀμφότερα· ἀλλ΄ ἐπειδὴ συμβαίνει τινὰς προσκυνῆσαι μὲν διὰ φόβον 
ἀνθρώπινον͵ οὐ μὴν καὶ λατρεῦσαι κατὰ ψυχήν͵ ἐδίδαξεν ὡς ἑκάτερον ἀσεβές». Βλ. και την 
Εκλογή Χρονογραφίας του Χρονογράφου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 65.12-66.8: «οὐ ποιήσεις 
ἑαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ πᾶν ὁμοίωμα ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω͵ καὶ οὐ 
προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς. ὡς οὖν διαφορᾶς οὔσης μεταξὺ εἰδώλου 
καὶ ὁμοιώματος εἰκότως εἶπεν· οὐ ποιήσεις ἑαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ ὁμοίωμα. τὸ μὲν γὰρ 
εἴδωλον οὐδεμίαν ὑπόστασιν ἔχει͵ τὸ δὲ ὁμοίωμά τινός ἐστιν ἴνδαλμα καὶ ἀπείκασμα. ἐπειδὴ 
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στην ελληνική γλώσσα καθορίζεται με βάση την μορφή του αντικειμένου και του 

ζητήματος της ύπαρξης ενός τέτοιου προτύπου στην φύση. Για τον λόγο αυτό 

«εἴδωλα καλεῖ τὰ τῶν οὐχ ὑφεστώτων μιμήματα͵ ὁμοιώματα δὲ τὰ τῶν ὑφεστώτων 

εἰκάσματα͵ οἷον ἡλίου͵ σελήνης͵ ἄστρων͵ ἀνθρώπων͵ θηρίων͵ ἑρπετῶν».   

Ο όρος όμως είδωλο (פסל) εμφανίζεται στον ενικό αριθμό σε ένα πολύ 

σημαντικό, βιβλικό κείμενο για την σημασία και την θέση των ειδώλων στην 

λατρεία του προαιχμαλωσιακού Ιούδα. Πρόκειται για το είδωλο της Ασερά ( פסל

 που τοποθετήθηκε στο ναό της Ιερουσαλήμ από τον Μανασσή και (האשרה

καταστράφηκε στην κάθαρση του ναού κατά το μεταρρυθμιστικό έργο του 

βασιλιά Ιωσία. Η χρήση του όρου αυτού στην εντολή του Δεκαλόγου και όχι 

άλλων λέξεων που εμφανίζονται σε άλλες διηγήσεις, όπως για παράδειγμα ο 

όρος χυτόν  (מסכה) που συναντάται στην ιστορία της λατρείας του χρυσού 

μόσχου, φανερώνει κάποια σχέση ανάμεσα στην απαγόρευση του Δεκαλόγου 

και την Μεταρύθμιση του βασιλιά Ιωσία. 

 

II.5.1.7.β. Οι τρεις αναφορικές προτάσεις (אשר) και το τριμερές 

κοσμοείδωλο. 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος των παραπάνω απαγορεύσεων για την 

λατρεία και την προσκύνηση των ξένων θεών, αλλά και των ειδώλων 

συγκροτούν τρεις αναφορικές προτάσεις, τις οποίες διαμορφώνονται με την 

αναφορική αντωνυμία שרא . Οι  προτάσεις αυτές εξαρτώνται από την φράση 

«κάθε ομοίωμα» (תמונה כל) και προσδιορίζουν τις μορφές που είναι δυνατόν να 

απεικονιστούν. Βέβαια, η παραπάνω φράση είναι μια γενίκευση που αρνείται 

κάθε είδους αναπαραστάσεις και αν πρόκειται για ανθρωπόμορφες ή 

θηριόμορφες εικόνες δεν διευκρινίζεται. Ακριβώς, την διευκρίνιση αυτή 

αναλαμβάνουν οι αναφορικές προτάσεις που στοχεύουν να διασαφηνίσουν την 

τοίνυν Ἕλληνες ἀναπλάττουσι τὰς οὐχ ὑφεστώσας μορφάς͵ τρίτωνας καὶ σφίγγας καὶ 
κενταύρους͵ καὶ Αἰγύπτιοι κυνοπροσώπους καὶ βουκεφάλους͵ εἴδωλα καλεῖ τὰ τῶν οὐχ 
ὑφεστώτων μιμήματα͵ ὁμοιώματα δὲ τὰ τῶν ὑφεστώτων εἰκάσματα͵ οἷον ἡλίου͵ σελήνης͵ 
ἄστρων͵ ἀνθρώπων͵ θηρίων͵ ἑρπετῶν͵ καὶ τῶν τούτοις παραπλησίων. τούτοις δὲ κελεύων 
μήτε προσκυνεῖν μήτε λατρεύειν οὐχ ἁπλῶς ἀπαγορεύει ἀμφότερα͵ ἀλλ΄ ἐπειδὴ συμβαίνει 
τινὰς προσκυνῆσαι μὲν ἀμφότερα διὰ φόβον ἀνθρώπινον͵ οὐ μὴν δὲ λατρεῦσαι κατὰ ψυχήν͵ 
ἐδίδαξεν ὡς ἑκάτερον ἀσεβὲς καὶ θεοστυγὲς καὶ λίαν ἀπόβλητον». 
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παραπάνω γενίκευση σε συγκεκριμένο κοσμολογικό σχήμα. Για πολλούς 

ερευνητές πρόκειται για την δεύτερη και τελευταία προσθήκη της αρχικά λιτής 

απαγόρευσης1970.  

Στην Π.Δ. γίνεται συνήθως αναφορά στον κόσμο με μια μνεία στα δυο 

βασικά μέρη του, τον ουρανό και τη γη1971. Η τριπλή διαίρεση είναι 

σπανιότερη1972. Ως τρίτο μέλος της τριαδικού χωρισμού του κόσμου αναφέρεται 

συνήθως η θάλασσα1973.  Στον Δεκάλογο όμως αναφέρεται περιφραστικά το 

ύδωρ κάτω από την γη. Μια κατά λέξη παράλληλη απόδοση συναντάται στο 

Δευτ 4,18, ως επεξήγηση του ουσιαστικού ιχθύς ( דגה שרא ).  Ανάμεσα στο Δευτ 4 

και το κείμενο του Δεκαλόγου υπάρχουν διαφορές, η σημαντικότερη είναι  ότι το 

Δευτ. 4 βασίζεται στο Γεν. 1 και αναφέρεται στα είδη των όντων ονομαστικά, ενώ 

ο Δεκάλογος κατονομάζει μόνο τα μέρη του κόσμου1973F

1974. Το συμπέρασμα είναι ότι 

δεν υπάρχει κάποιο όν σε όλα τα μέρη του σύμπαντος που θα μπορούσε να 

συγκριθεί με τον Γιαχβέ, επομένως και οποιαδήποτε μορφή από ολόκληρο το 

σύμπαν δεν δύναται να αντιπροσωπεύει τον Γιαχβέ (Δευτ. 4,17)1974F

1975.  

Το πρώτο μέρος απαγορεύει να συσχετιστούν οι Ισραηλίτες με ξένους 

θεούς, να υποδουλωθούν σε αυτούς και να τους προσκυνούν. Η δεύτερη νεώτερη 

προφανώς απαγόρευση απαιτεί να μην κατασκευαστεί οποιοδήποτε είδωλο με 

οποιαδήποτε μορφή από τα όντα του ουρανού, της γης και της θάλασσας. Όπως 

φαίνεται, η δεύτερη απαγόρευση επεξηγεί την πρώτη σε μια άλλη εποχή. Ο όρος 

άλλοι θεοί αποσαφηνίζεται με τις φράσεις «είδωλο με οποιαδήποτε μορφή από 

όλα τα πλάσματα στην γη, τον ουρανό και την θάλασσα». Ο Γιαχβέ είναι ο 

δημιουργός του ουρανού και της γης και όλων των πλασμάτων της θάλασσας. Η 

1970 C . DOHMEN: Das Bilderverbot….ό.π. σελ. 224-225. T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose 
Deuteronomium Kap. 1,1-16,17, Göttingen 2004, σελ. 157. 
1971 Χαρακτηριστικός είναι ο πρώτος στ. της Π.Δ. (Γεν 1,1), στον οποίο αναφέρεται 
ολόκληρος ο κόσμος ως τα δυο άκρα του, ο ουρανός και η γη. 
1972 C. DOHMEN: Das Bilderverbot….ό.π. σελ. 224. 
1973 O. KEEL: Die Welt der Altorientalische Bildsymbolik…ό.π. σελ. 29-30. C. DOHMEN: Das 
Bilderverbot….ό.π. σελ. 224.-225. 
1974 C. DOHMEN: Das Bilderverbot….ό.π. σελ. 225. 
1975 C. DOHMEN: Das Bilderverbot….ό.π. σελ. 227. T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose 
Deuteronomium...ό.π. σελ. 157. S. SCHREINER:„Die Ambivalenz des Bildes : Jüdische Kunst 
und biblisches Bilderverbot“, στο  Orientierung.62. (1998), σελ. 103. 
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φύση όμως δεν είναι θεϊκή1976. Αφού η φύση είναι δημιουργία γίνεται σαφής 

διάκριση θεού και κόσμου (πρβλ. Ρωμ. 1,23)1977. Επομένως, η λατρεία των 

ειδώλων είναι η προσκύνηση του κόσμου, της ύλης που είναι η δημιουργία του 

θεού. Άρνηση της λατρείας των ειδώλων κατανοείται ως υποταγή του ανθρώπου 

στην ύλη. Ακριβώς έτσι ερμηνεύει ο Φίλων ο Ιουδαίος την απαγόρευση των 

ειδώλων και βλέπει την ειδωλολατρία ως αποθέωση της ύλης1978. 

Στην ειδωλολατρία κάθε είδωλο φέρει την δυνατότητα να τύχει 

προσκύνησης όμοιας με εκείνης του θεού. Όπως φαίνεται από την 

προβληματική των αρχαιοτέρων χωρίων του βιβλίου του προφήτου Ωσηέ ένα 

είδωλο διακρίνεται από την πολύσημαντότητα1979. Μπορεί να αναπαριστά ένα 

ανθρώπινο όν με βασιλικά ή θεϊκά χαρακτηριστικά, ένα ζώο ή ένα φανταστικό 

πλάσμα, η ταυτότητα του όμως δεν είναι και αυτονόητα σαφής. Όπως παρατηρεί 

ο αιγυπτιολόγος J. ASSMAN στον Αρχαίο "Εθνικό" Κόσμο στην οποιαδήποτε 

παράσταση ενός θείου προσώπου συνηθιζόταν η «ερμηνευτική της μετάφρασης» 

(Hermeneutik der Übersetzung)1980 μια interpraetatio της μορφής από τον ένα 

πολιτισμό στον άλλο, από τον ένα λαό στον άλλο, από τη μια λατρεία στην 

άλλη. Έτσι ένας ταύρος θα μπορούσε να δήλωνε την ίδια στιγμή τον Δία των 

Ελλήνων και τον Jupiter των Ρωμαίων, των Hadad της Συρίας, αλλά και τον 

Γιαχβέ του Ισραήλ. Αυτό που φαίνεται ότι επιδιώκεται στην  Π.Δ. σύμφωνα με 

τον J. ASSMAN είναι η άρση της παραπάνω λειτουργίας που μπορεί να οδηγήσει 

στον συγκρητισμό ή τον ενοθεϊσμό. Με την απαγόρευση των ειδώλων 

αντικαθίσταται η πολυσημία  της λατρείας με την «ερμηνευτική της 

διαφοροποίησης»  (Hermeneutik der Differenz)1981. Η άρνηση της μορφής του ταύρου 

σε συνδυασμό με την απουσία οποιασδήποτε θείας εντολής1982 για την 

1976 J. ASSMAN: Die Mosaische Unterscheidung…ό.π. σελ. 100. 
1977 T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 157 
1978 S. SCHREINER:„Die Ambivalenz des Bildes : Jüdische Kunst und biblisches 
Bilderverbot“, στο  Orientierung.62. (1998), σελ. 103. 
1979 Για την πολυσημαντότητα του ειδώλου βλ. J. VAN OORSCHOT: „Die Macht der Bilder 
und die Ohnmacht des Wortes? Bilder und Bilderverbot im alten Israel“, στο Zeitschrift für 
Theologie und Kirche 96 (1999), σελ. 310-313. 
1980 J. ASSMAN: Die Mosaische Unterscheidung…ό.π. σελ. 38. 
1981 J. ASSMAN: Die Mosaische Unterscheidung…ό.π. σελ. 38. 
1982 Η απουσία μιας θείας επιταγής για την κατασκευή ενός ειδώλου του θεού της Εξόδου 
στην αποκάλυψη της βούλησης του θεού για την λατρεία του, την σκηνή και τα σκεύη 
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κατασκευή ενός λατρευτικού ειδώλου για τον θεό που αποκαλύπτεται στο Σινά, 

θεμελιώνει ακριβώς την διαφοροποίηση του και κατά συνέπεια την απομόνωσή 

του από του άλλους θεούς. Με τον τρόπο αυτό αίρεται η οποιαδήποτε 

δυνατότητα σύγχυσης και ταύτισής του με τους άλλους θεούς (אלהים אחרים).  

Ακριβώς τον όρο αυτό אלהים אחרים αντικαθιστά στην μεταιχμαλωσιακή 

εποχή η φράση του δεκαλόγου «ένα είδωλο, ως ομοίωμα   όσων βρίσκονται στον 

ουρανό, στην γη και στην θάλασσα», μιας και η φύση δεν ισχύει ως κάτι θεϊκό, 

όπως συμβαίνει για παράδειγμα με την αιγυπτιακή θρησκεία1983. Σύμφωνα με 

τον J. ASSMAN η λατρεία των ειδώλων είναι η προσκύνηση του κόσμου, της ύλης 

που είναι η δημιουργία του θεού και η λατρεία των ειδώλων κατανοείται ως 

υποταγή του ανθρώπου στην ύλη. Και ακριβώς στο σημείο αυτό διατυπώνεται 

μια αξιολογική διαφορά ανάμεσα στην αληθινή θρησκεία και την 

ειδωλολατρία1984. Βέβαια μια διάκριση ανάμεσα σε ύλη και σε πνεύμα, σε 

σωματικό και πνευματικό και μια υπεροχή ή μάλλον έναν θρίαμβο του 

πνεύματος επί του αισθητού, υλικού κόσμου, όπως ισχυρίζεται ο S. FREUD1985 στο 

έργο του για το Μωυσή και το Μονοθεϊσμό δεν μπορεί να διαπιστωθεί στα 

κείμενα της Π.Δ. 

Πιθανόν, η απαγόρευση στην τελική της μορφή προέρχεται από μια 

εποχή, στην οποία συντάχθηκε και διαδόθηκε η βιβλική ομολογία πίστης ότι ο 

Γιαχβέ είναι ο μόνος θεός στον ουρανό και την γη, επειδή είναι ο δημιουργός 

τους. Χαρακτηριστική έκφραση της ομολογίας αυτής συναντάται τρεις ακόμη 

φορές στο Δευτ. 4 και στο  δευτερονομιστικό ιστορικό έργο στα κείμενα Δευτ. 

4,39,  Ιησ. 2,11 και  1 Βασ. 8,23. Το Δευτ 4,39  στην ομολογία ότι ο Γιαχβέ είναι ο 

θεός στον ουρανό και την γη προσθέτει ότι κανείς δεν υπάρχει σαν αυτόν, κανείς 

όμοιος του ( עוד יןא ). Παρόλα αυτά στα κείμενα αυτά παραμένει μια διμερής 

της,  ίσως στηρίζει την κατά παράδοση χρήση ανεικόνιστων ιερών λίθων στην λατρεία 
του Γιαχβέ, ένα εθιμικό ανεικόνιστο, ένα μη προγραμματισμένο, αλλά de facto 
ανεικόνιστο, όπως διακρίνει με την θεωρία του ο T. METTINGER. 
1983 J. ASSMAN: Die Mosaische Unterscheidung…ό.π. σελ. 100. 
1984 Έτσι η απαγόρευση των ειδώλων ταιριάζει απόλυτα στην αποκλειστικότητα της 
λατρείας του θεού της Π.Δ. Αφού ο αληθινός θεός δεν μπορεί να απεικονιστεί, τότε 
οποιοδήποτε είδωλο αναπαριστά κάποιον άλλο θεό. Έτσι η απαγόρευση λειτουργεί 
απόλυτα στην υπηρεσία του μονοθεϊσμού. Βλ. J. ASSMAN: Die Mosaische 
Unterscheidung…ό. π. σελ. 135. 
1985 Βλ. S. SCHREINER: „Die Ambivalenz des Bilder…ό. π. σελ. 102. 
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αναφορά στο σύμπαν εκτός του Δευτ. 4, στο οποίο η τριμερής διαίρεση μοιάζει με 

εκείνη του Δεκαλόγου. Με την θεολογία αυτή της απαγόρευσης των ειδώλων 

επιτεύχθηκε σύμφωνα με τον O. KAISER και τον J. ASΜMAN η από-ιεροποίηση 

(Entgötterung)1986 του κόσμου. 

Το ζήτημα της μορφής των ειδώλων, όπως ήδη εκτέθηκε είναι ένα ζήτημα 

που απασχόλησε την προφητική πολεμική. Τουλάχιστον εναντίον των ειδώλων 

με την μορφή ανθρώπου καταφέρεται ο Δευτεροησαΐας, πράγμα που θα 

μπορούσε να ενισχύσει την ιδέα ότι ο προφήτης χρονικά προηγείται της τριμερής 

αυτής διαίρεσης των όντων. Την τριμερή αυτή διαίρεση ακολουθεί το Δευτ. 4 που 

φαίνεται αρκετά πιθανό ότι προϋποθέτει με τη σειρά του το Γέν. 1. 

 

II.5.1.7.γ. Η έκφραση «κάθε ομοίωμα» (כל תמונה) ως σύνδεσμος μεταξύ 

ειδώλου και των όντων του τριμερούς κοσμοειδώλου  

Οι δυσκολίες στην σύνταξη των προτάσεων που παρουσιάζονται στην 

απαγόρευση του Δευτερονομίου μπορούν να εξηγηθούν, όπως παρατηρεί ο Chr. 

DOHMEN, με την αποδοχή ότι το κείμενο αυτό δέχτηκε επεξεργασία και 

προσθήκες σε διάφορες φάσεις1987. Η αρχαιότερη μορφή περιορίζεται στην 

απαγόρευση της κατασκευής κάποιου ειδώλου, ενώ η επεξηγηματική φράση  

κάθε είδους ομοίωμα (כל תמונה) φαίνεται ότι προστέθηκε στην συνέχεια ακριβώς 

για να προσδιορίσει τον όρο είδωλο (פסל)1987F

1988. Οι όροι αυτοί εμφανίζονται 

συνδεδεμένοι εκτός του Δεκαλόγου ακόμη τρεις φορές στο βιβλίο του 

Δευτερονομίου και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, το τέταρτο 

κεφάλαιο (Δευτ. 4, 16. 23. 25)1988F

1989. Η απαγόρευση, όπως εμφανίζεται στον 

Δεκάλογο, σχετίζεται ουσιαστικά με το κεφ. 4. του Δευτερονομίου, μόλις ένα 

κεφάλαιο νωρίτερα. Η απαγόρευση των ειδώλων όμως εντός του Δευτερονομίου 

δεν εμφανίζεται στον αρχικό νομικό πυρήνα του βιβλίου (Δευτ. 12-26). Έτσι, ως 

1986 Ο. ΚAISER: „Der eine Gott und die Götter“, στο R. Kratz, T.Krüger, K.Schmid (Hg), 
Schriftauslegung in der Schrift, Berlin 2000, σελ. 339. 
1987 C. DOHMEN: Das Bilderverbot… ό. π. σελ. 223. πρβλ. F. L. HOSSFELD: Der Dekalog, σελ. 
21-24 Πρβλ.  W. ZIMMERL:  Das erste Gebot … ό. π. σελ. 235. 
1988 C. DOHMEN: Das Bilderverbot… ό. π. σελ. 223-225. πρβλ. S. PETRY: Die Entgrenzung 
JHWHs… ό. π. σελ. 42. 
1989 DOHMEN: Das Bilderverbot... ό. π. σελ. 223-225. πρβλ. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs... 
ό. π.  σελ. 42. 
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προγραμματισμένη εντολή φαίνεται να ανήκει σε μια ύστερη επεξεργασία του 

βιβλίου και η χρονολόγησή της δεν θα πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με τον 

O. KEEL πέραν του 6ου π.Χ. αιώνα1990. Η πιθανή αρχική μορφή απλά ως  לא תאשה

 που παραπέμπει στο είδωλο της פסל θα μπορούσε εξαιτίας του όρου לך פסל

Ασερά να ανταποκρίνεται στην μεταρρύθμιση του Ιωσία (639-609 π. Χ.). Ο T. 

PODELLA ισχυρίζεται ότι η εντολή στρέφεται εναντίον όλων εκείνων των 

ειδώλων και των συμβόλων των θεοτήτων που είχαν στηθεί στον ναό της 

Ιερουσαλήμ για την λατρεία άλλων θεοτήτων και απομακρύνθηκαν από τον 

βασιλιά Ιωσία1990F

1991 . Εκτός από το είδωλο της Ασερά (2 Βασ. 23,6) με τα παραπάνω 

συνδέονται οι ίπποι και το άρμα του ηλιακού θεού (2 Βασ. 23,1), προφανώς και 

όσα λατρευτικά αντικείμενα ή σύμβολα θα μπορούσαν να σχετίζονται με τους 

ιερείς Κεμαρίμ (2 Βασ. 23,5).  

Βέβαια, δεν είναι εντελώς ξεκάθαρη η πορεία καταγραφής του όλου 

κειμένου των απαγορεύσεων. Στην έρευνα γίνεται λόγος για μια διμερή ή για 

μια τριμερή εξέλιξη1992. Γεννάται και το ερώτημα, αν η εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα 

στον Δεκάλογο ή καταγράφηκε σε κάποιο άλλο κείμενο και στη συνέχεια 

εισχώσησε σε αυτόν. Η απαγόρευση των ειδώλων εμφανίζει πολλά κοινά 

1990 O. KEEL, „Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild... ό. π. σελ. 254. Ο 
M. DICK („Prophetic Parodies… ό. π. σελ. 12-13) θεωρεί ότι η αρχική μορφή της 
απαγόρευσης μπορεί να χρονολογηθεί κατά τις τελευταίες μέρες της μοναρχίας του 
νοτίου κράτους, ενώ η εξέλιξη της στο Δευτ 5,8 προήλθε από το δευτερονομιστικό κίνημα 
κατά την αρχή της αιχμαλωσίας. 
1991 Βλ. Τ. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive auf das 
alttestamentliche Bildervebot“, στο Scandinavian Journal of Old Testament, Vol. 15 (2001), σελ. 
233-234 ιδ. σημ. 127 &  σελ. 236. 
1992 Η εξέλιξη αντανακλάται στο Δευτ. 4, το οποίο έγινε η βάση για να δομηθεί και να 
εισχωρήσει η απαγόρευση στον Δεκάλογο. Όσοι δέχονται μια ιερατική προσθήκη μόνο 
στους στίχους 16α-18 του Δευτ. 4 και αφήνουν εκτός τον ήλιο, την σελήνη και την στρατιά 
του ουρανού στ.19 (Knapp, Dohmen, Veijola), κάνουν λόγο για μια τριπλή εξέλιξη της 
απαγόρευσης στον Δεκάλογο, μιας που όλοι τελικά αναγνωρίζουν ότι όχι μόνο οι τρείς 
 προέρχονται από το Δευτ. 4. Ο όρος είδωλο כל תמונה προτάσεις, αλλά και το-אשר
προσδιορίζει το αρχικό κείμενο (για τον T.Veijola αγνώστου προελεύσεως, για τον C. 
Dohmen μάλλον προϋπήρχε του Δεκαλόγου). Στο δεύτερο στάδιο προστέθηκε η 
επεξήγηση  "κάθε μορφή", ενώ οι αναφορικές προτάσεις στο τριμερές κοσμοείδωλο 
χαρακτηρίζονται ως μια τρίτη επέκταση. Ο F-L. Hossfeld (Ε. OTTΟ: „Deuteronomium 4: 
Die Pentateuchredaktion im Deuteronomiumsrahmen“, στο T. Veijola: Das Deuteronomium 
und seine Querbeziehungen, Göttingen 1996, σελ. 220) κάνει λόγο για ένα χέρι στην επέκταση 
και θεωρεί ότι όλη η εντολή είναι μια προσθήκη εξ’ολοκλήρου. Σε κάθε περίπτωση 
γίνεται σαφές ότι ποιαδήποτε εξήγηση πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίσει την σχέση 
της απαγόρευσης των ειδώλων με το Δευτ. 4. 
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στοιχεία με την ίδια απαγόρευση στο Δευτ. 4.  Στο κεφ. αυτό εκτός της τριμερούς 

διαίρεσης του σύμπαντος συναντάται για μια και μοναδική φορά στην Π.Δ. η 

φράση תמונה  כל συνδεδεμένη με τον όρο פסל. Η φερόμενη ως 2η εντολή δεν 

είναι μόνο μια προσθήκη στον Δεκάλογο και έρχεται να συμπληρώσει την 1η 

εντολή της Μονολατρίας του Γιαχβέ, αλλά έχει  και μια εσωτερική εξέλιξη που 

δεν φαίνεται απίθανο ότι πραγματοποιήθηκε  στο Δευτ. 4. Η σπουδαιότητα του 

κειμένου αυτού φαίνεται και από το γεγονός ότι πρόκειται και για το μοναδικό 

βιβλικό κείμενο, στο οποίο θεμελιώνεται η απαγόρευση των ειδώλων με 

επιχείρημα την αποκάλυψη του Γιαχβέ. Στο κείμενο αυτό το ανεικόνιστο και η 

απαγόρευση των ειδώλων εμφανίζονται ως οι δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος. 

 Αντίθετα, τέσσερα ακόμη πολύ σημαντικά κείμενα για την απαγόρευση 

των λατρευτικών αγαλμάτων στη θρησκεία του αρχαίου Ισραήλ δεν εμφανίζουν 

κάποια συγγένεια με τον Δεκάλογο. Τα χωρία αυτά βρίσκονται στις νομικές 

συλλογές της Πεντατεύχου και παρουσιάζουν ρητά με διαφορετική ορολογία την 

απαγόρευση των ειδώλων. Πρόκειται για τα κείμενα Εξ. 20,23. & 34,17. Λευ. 19,4. 

& 26,1.  

  

  II.5.2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟ 

II.5.2.1. Οι χρυσοί και αργυροί θεοί στο Βιβλίο της Διαθήκης (Εξ. 20,23) 

Με την προστακτική του ίδιου ρήματος (עשה), αλλά στον πληθυντικό 

αριθμό, παρατίθεται στο βιβλίο της Εξόδου ακόμη μια απαγόρευση των ειδώλων, 

η οποία έπεται του Δεκαλόγου. Ο στίχος ανήκει στη νομική συλλογή γνωστή ως 

«Βιβλίο της Διαθήκης» (Bundesbuch), οι νομικές διατάξεις του οποίου  μαρτυρούν  

μια μόνιμα εγκατεστημένη κοινωνία ή μια κοινωνία που μεταβάλλεται προς μια 

μόνιμη εγκατάσταση1992F

1993. Στην αρχαιότερη μορφή της φαίνεται ότι η συλλογή 

έχει καθαρά κοσμικό χαρακτήρα που μπορεί να χρονολογηθεί στον 9ο ή 8ο  π.Χ. 

αιώνα με υλικό που προφανώς προηγείται της κρατικής οργάνωσης των 

βασιλείων Ισραήλ και Ιούδα1993F

1994. Στην συνέχεια φαίνεται ότι δέχτηκε επεξεργασία 

1993 Βλ. E. ZENGER: Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 42001, σελ. 174 & K. SCHMID: 
Literaturgeschichte... ό. π. σελ. 102-104. 
1994 E. ZENGER: Einleitung in das Alte Testament... ό. π. σελ. 174 & K. SCHMID: 
Literaturgeschichte... ό. π. σελ. 102-104. 
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και πήρε την μορφή ενός βιβλίου με κοινωνικές και θρησκευτικές διατάξεις. Το 

ενδιαφέρον είναι ότι το βιβλίο αυτό εμφανίζεται ως λόγος του θεού1995. 

Ο στίχος Εξ. 20,23 παρουσιάζει δυο βασικές δυσκολίες. Το πρώτο 

πρόβλημα είναι η επανάληψη της προστακτικής του πληθυντικού του ρήματος 

 Και το δεύτερο είναι η ίδια η προστακτική που τίθεται σε πληθυντικό .עשה

αριθμό. Με την επανάληψη υπάρχουν δυο δυνατότητες ανάγνωσης του στίχου, 

εκείνη της μασωρητικής στίξης και εκείνη των Εβδομήκοντα. Στο μασωρητικό 

κείμενο τίθεται στο אתי ένα αθνάχ, με το οποίο παραμένει η πρώτη προστακτική 

αυτόνομη, αλλά χωρίς αντικείμενο1996. Αντίθετα, η μετάφραση των Εβδομήκοντα 

μοιράζει τα αντικείμενα στις δυο προστακτικές1997 με αποτέλεσμα ο στίχος να 

γίνεται κατανοητός ως ένας προσθετικός παραλληλισμός. Με την μασωρητική 

στίξη προκύπτει μια ελλειπτική πρόταση χωρίς αντικείμενο, το οποίο θα πρέπει 

να εννοηθεί από τα συμφραζόμενα. Έτσι μπορεί να συμπληρωθεί ο όρος אלהים ή 

 ή κάποια λέξη, με την οποία να εννοείται ολόκληρη η ακόλουθη 1998אלהים אחרים

πρόταση1999. Ο C. DOHMEN ερμήνευσε την πρώτη αυτή προστακτική ως 

προσθήκη και προσπάθησε να αναζητήσει το αρχικό κείμενο της απαγόρευσης 

των ειδώλων στην Π.Δ.2000. Την πιθανή αρχική μορφή δοκίμασε να 

αποκαταστήσει σε συνδυασμό με τον επόμενο στίχο Εξ. 20,242001. Αποτέλεσμα 

της εργασίας του ήταν η υπόθεση ότι το δεύτερο μέρος του στ. 23 βρισκόταν 

συνδεδεμένο με τον επόμενο στίχο που εντέλλεται την κατασκευή ενός 

θυσιαστηρίου για τον Γιαχβέ μόνο από χώμα (Νόμος του Θυσιαστηρίου). Στο 

λόγο του στο στίχο 24 ο Γιαχβέ χρησιμοποιεί την προστακτική του ρήματος אשה 

στον ενικό αριθμό. Ο ερευνητής βασίστηκε στο δεδομένο αυτό και αποκατέστησε 

1995 E. ZENGER: Einleitung in das Alte Testament... ό. π. σελ. 174. 
1996 C. DOHMEN: Das Bildervebot... ό. π. σελ. 155 πρβλ. S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – 
Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus... ό. π., σελ. 59. 
1997  Eξ. 20.23: «οὐ ποιήσετε ἑαυτοῖς θεοὺς ἀργυροῦς καὶ θεοὺς χρυσοῦς οὐ ποιήσετε ὑμῖν 
αὐτοῖς». 
1998  C. DOHMEN: Das Bildervebot... ό. π. σελ. 155 σημ. 268. 
1999  C. DOHMEN: Das Bildervebot... ό. π. σελ. 157 και S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – 
Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus... ό. π. σελ. 59. 
2000  Η προσθήκη οφείλεται σύμωνα με τον C. DOHMEN σε κάποιον δευτερονομιστή 
συντάκτη βλ. Του ιδίου: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 157-161. Πρβλ. S. PETRY: Die Entgrenzung 
JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., σελ. 59. 
2001 C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 162. 169-176. 
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το στ. 23 σε ενότητα με το πρώτο μέρος αλλάζοντας την προστακτική στον ενικό 

αριθμό, επειδή προφανώς με τον τρόπο αυτό το κείμενο βρίσκεται πιο κοντά 

στον Δεκάλογο2002. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή το αρχικό κείμενο θα είχε την 

μορφή: «θεούς χρυσούς και θεούς αργυρούς δεν θα κατασκευάσεις για σένα, ένα 

θυσιαστήριο από χώμα θα κατασκευάσεις σε Εμένα»2003. Στην πιθανή αυτή 

αποκατάσταση αναδύεται μια αντίθεση των νομαδικών θρησκευτικών εθίμων 

με τους μόνιμα εγκατεστημένους χαναναϊκούς λαούς που είχαν την δυνατότητα 

να κατασκευάζουν χρυσά και αργυρά είδωλα2004. Το Εξ. 20,23 ερμηνεύτηκε από 

αυτόν ως το αρχιμήδειο σημείο, από το οποίο ξεκίνησε  η απαγόρευση των 

ειδώλων. Επειδή το κείμενο εκφράζει την άρνηση μιας συγκεκριμένης 

λατρευτικής συνήθειας και προβάλλει ως ορθή μια άλλη παραδοσιακή μορφή 

λατρείας για έναν συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων2005, τότε θα μπορούσε η 

αντίθεση αυτή να θεμελιώνει και την απαγόρευση των ειδώλων γενικότερα. Η 

αντίθεση ανάμεσα στις συνήθειες της νομαδικής και της αστικής λατρείας 

ερμηνεύθηκε ως τρόπος να εξηγηθεί η μετέπειτα απαγόρευση των ειδώλων του 

Δεκαλόγου2006. Στην έρευνα της τελευταίας δεκαετίας η αντίθεση στα ήθη 

ανάμεσα στους μόνιμα εγκατεστημένους και τους νομαδικούς πληθυσμούς της 

Μέσης Ανατολής δεν γίνεται αποδεκτή ως επιχείρημα για την αιτιολόγηση της 

ανεικόνιστης λατρείας. Τα όρια ανάμεσα στη νομαδικότητα και τη μόνιμη 

εγκατάσταση είναι ασαφή και ποικίλουν σύμφωνα με την αλλαγή του κλίματος, 

των ιστορικών συνθηκών και άλλων παραγόντων2007. Επίσης, η αρχαιολογική 

2002  C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 162. 169-176. Πρβλ. S. PETRY: Die Entgrenzung 
JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., σελ. 60-61. 
2003 C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 176-180. 
2004  C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 174. 
2005 C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 237-244 
2006 Με την εξήγηση αυτή συνάντησε τις υποθέσεις του O. KEEL, ο οποίος δέκα χρόνια 
πριν θεώρησε ότι νομαδικές συνήθειες επέδρασαν, ώστε να θεωρηθούν τα αγαλματίδια 
και οι απεικονίσεις, όπως και γενικότερα οι θεσμοί των μόνιμα εγκατεστημένων, ως κάτι 
ξένο και κακό για τον Ισραήλ. Βλ. Ο. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine Deutung der 
Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 und 10 und Sach 4 (SBS 84/85), Stuttgart 1977, σελ. 39-40. 
2007 S. PETRY: „Das Gottesbild des Bilderverbots“, στο B.Groneberg und H. Spieckermann: 
Die Welt der Götterbilder (BZAW 376),  Berlin 2007, σελ. 265 σημ. 37.  
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έρευνα έφερε στο φως νομαδικά ιερά με είδωλα, όπως εκείνο στο Horvat 

Qitmit2008. 

  Η παραπάνω θεωρία στηρίζεται σε μια πολύ πρώιμη χρονολόγηση του 

Βιβλίου της Διαθήκης, ο πρόλογος του οποίου θεωρείται από τη σύγχρονη έρευνα 

ως μεταγενέστερη επινόηση. Πολύ περισσότερο στην νεώτερη έρευνα ισχύει ο 

στίχος αυτός, μεταξύ άλλων ως προϊόν μιας δευτερονομιστικής επεξεργασίας 

του Βιβλίου της Διαθήκης2009. Με την κατανόηση αυτή μια εξήγηση της 

απαγόρευσης των ειδώλων με βάση το κείμενο Εξ. 20,23 ως την αρχαιότερη 

μαρτυρία δύσκολα μπορεί να γίνει αποδεκτή. Την ύστερη χρονολόγηση 

υιοθέτησε στη συνέχεια και ο C. DOHMEN  θεωρώντας ότι το Εξ. 20,23 δεν 

μπορεί να ισχύει ως μια μαρτυρία των λατρευτικών εθίμων του νομαδικού 

Ισραήλ, αλλά ως μια μεταγενέστερη επεξεργασία του προλόγου του Βιβλίου της 

Διαθήκης2010.  

Το Εξ. 20,23 παρουσιάζει στην μορφή που δίνεται με την μασωρητική 

στίξη και παρά την ελλειπτική σύνταξη (δεν θα πράξετε δίπλα μου -  θεούς 

χρυσούς και αρχυρούς δεν θα κατασκευάσετε) ένα συνδυασμό της απαγόρευσης 

των άλλων θεών με την απαγόρευση των ειδώλων τους2011. Ο στίχος μπορεί ήδη 

με την μορφή που έχει να συσχετιστεί  με την διήγηση της κατασκευής του 

χρυσού μόσχου στο Εξ. 32,312012. Στον διάλογο του Μωυσή με τον Γιαχβέ 

διαπιστώνεται ότι οι Ισραηλίτες διέπραξαν μεγάλη αμαρτία, κατασκεύασαν 

θεούς χρυσούς (  Ο όρος «θεούς χρυσούς», η χρήση του ίδιου  .(ויעשו להם אלהי זהב

ρήματος (עשה) επίσης στον πληθυντικό αριθμό, αλλά και η απουσία των 

βασικών όρων της απαγόρευσης των ειδώλων, όπως διατυπώνεται στον 

2008 C. UELINGER: “Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for 
Yahweh’s Cult Images... ό. π. σελ. 133.  
2009 L. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER: “Das Verhältnis von Dekalog und Bundesbuch”, 
στο C. Frevel, M. Konkel, J.Schnocks (Hg.) Die Zehn Worte, Freiburg 2005, σελ. 71-72. 
2010 C. DOHMEN: „Der Sinaibund als Neuer Bund“, στο E. Zenger: Der Neue Bund im Alten 
(QD 146) Freiburg 1993, σελ. 72, & του ιδίου „Vom Gottesbild zum Menschenbild“, στο 
Lebendige Zeugnis 50  (1995), σελ. 246 σημ. 5. Βλ. επἰσης T. METTINGER: No Graveb Image? 
Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, Stockholm 1995 σελ. 138 
2011 S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., σελ. 
60-61. 
2012 βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., 
σελ. 61 
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Δεκάλογο, είναι στοιχεία που στηρίζουν την υπόθεση για την εξάρτηση της 

διάταξης του προλόγου του «Βιβλίου της Διαθήκης» (Εξ. 20,23) από τη διήγηση 

της κατασκευής και της λατρείας του χρυσού μόσχου. Το δεύτερο μέρος του 

προσθετικού παραλληλισμού «θεούς αργυρούς» μπορεί να σταθεί δεδομένης της 

διήγησης της εξόδου από την Αίγυπτο (Εξ. 12,35), μιας και ο αναγνώστης 

γνωρίζει ότι οι Ισραηλίτες έχουν πάρει μαζί τους από την Αίγυπτο και ασήμι2013. 

 

II.5.2.2. Η απαγόρευση κατασκευής χυτών θεών στο Εξ. 34,17 

Η απαγόρευση αυτή εκφράζεται με την απαγορευτική προστακτική, όπως 

ακριβώς  στις δυο εκδοχές του Δεκαλόγου. Αντικείμενο της πρότασης δεν είναι οι 

όροι είδωλο και η εικόνα, αλλά οι χωνευτοί θεοί. Η πρόταση αυτή ανήκει στη 

νομική συλλογή Εξ. 34,10-262014. Πρόκειται για την ανανέωση της διαθήκης, η 

οποία ακυρώθηκε  με την αμαρτία του λαού να λατρέψει τον χρυσό μόσχο (Εξ. 

32). Η συλλογή αυτή εμφανίζεται ως το περιεχόμενο των δυο πλακών, στις 

οποίες καταγράφει ο Μωυσής τους λόγους του Γιαχβέ για την ανανέωση της 

διαθήκης του με τον λαό, ως αντικατάσταση των πρώτων πλακών που έσπασαν 

στους πρόποδες του όρους. Η κατασκευή των πλακών αυτών και η διαφορά του 

κειμένου από τις δυο παραδεδομένες εκδοχές του Δεκαλόγου (Εξ. 20 & Δευτ. 5) 

οδήγησαν τους εξηγητές ήδη από την αλεξανδρινή σχολή στην ιδέα ότι 

πρόκειται για έναν δεύτερο, διαφορετικό Δεκάλογο2015.  

Η συλλογή είναι γνωστή στη βιβλική έρευνα ως Γιαχβιστικός Δεκάλογος 

ή Λατρευτικός δεκάλογος, αλλά  και ως Δίκαιο των Προνομίων (Privilegrecht) του 

Γιαχβέ2016. Η παλιότερη έρευνα αξιολόγησε την ενότητα ως πολύ αρχαιότερη του 

2013 βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., 
σελ. 61-62 
2014  Η ενότητα είναι μια συγκέντρωση εντολών και απαγορεύσεων, οι οποίες έχουν 
ουσιαστικά να κάνουν με την αποκλειστικότητα της λατρείας του Γιαχβέ (Privilegrecht 
Jahwes). Διακρίνεται σε τρία μέρη: α) στ. 6-7. Η αυτοπαρουσίαση του Γιαχβέ β) στ. 12-14. Η 
απαγόρευση των ξένων θεών και η εντολή της Διαθήκης γ) στ. 18-26. Η τάξη της 
λατρείας ως έκφραση της αποκλειστικότητας του Γιαχβέ. βλ. E. ZENGER: Einleitung in das 
Alte Testament, Stuttgart 42001, σελ. 101 & 170. 
2015 J. SCHREINER:„Kein anderer Gott! Bemerkungen zu Ex. 34, 11-26“, στο I. Kottsieper, L. 
von Oorschot, D. Römheld, H. M. Wahl: Wer ist wie du, Herr unter den Göttern? (Festschrift für 
Otto Kaiser zum 70. Geburtstag), Göttingen 1994, σελ. 199-201. 
2016 C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 180. 

470 
 

                                                             



Βιβλίου της Διαθήκης, για το οποίο λειτούργησε ως πρότυπο. Στην σύγχρονη 

έρευνα (E.Blum) κατανοείτεαι ως ένα μεταγενέστερο κείμενο (Εξ. 34,11-26) που 

σχηματίστηκε από υλικό του Βιβλίου της Διαθήκης για τις ανάγκες που 

πρέκυψαν στην συνάφεια της διήγησης για την επανάληψης της διαθήκης μετά 

την αμαρτία του λαού (Εξ. 32)2017.  

Υπέρ μιας ύστερης σύνταξης του κεφαλαίου συνηγορούν και όσα 

λέγονται στον στίχο 13 για την καταστροφή των θυσιαστηρίων, των 

λατρευτικών λίθινων στηλών, αλλά και των ξύλινων στηλών. Παράλληλα 

κείμενα είναι το Δευτ. 7,5 και το Δευτ.12,3. Μια τέτοια απαγόρευση «ξένων» 

λατρευτικών αντικειμένων εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Δευτ. 16,2, ένα πολύ 

μεταγενέστερο κείμενο που  θα μπορούσε να συσχετιστεί με την μεταρρύθμιση 

του βασιλιά Ιωσία  (2 Βασ. 23)2018.  

 Η αλλαγή του θέματος στο στίχο 18, αλλά και το απότομο τέλος του 

στίχου 17 είναι στοιχεία που δηλώνουν ότι ο στίχος είναι μια ύστερη προσθήκη  

στην νομική συλλογή2019. Στην απαγόρευση χρησιμοποιούνται οι όροι מסכה και 

 ως αντικείμενο του ρήματος אלהים Ο όρος .עשה σε  συνδυασμό με το ρήμα אלהים

κατασκευάζω προϋποθέτει την ιδέα της ταύτισης της θεότητας με το υλικό 

αντικείμενο, πράγμα που συνηγορεί υπέρ μιας μεταγενέστερης σύνταξης του 

στίχου. Ο S. PETRY θεωρεί ότι ο συντάκτης του στίχου γνωρίζει την απαγόρευση 

των ειδώλων από το Δεκαλόγο2020.  Ο στίχος αυτός ταιριάζει πολύ περισσότερο 

με το Εξ. 32, 4. 8, όπου γίνεται λόγος για τον χρυσό μόσχο.  Σύμφωνα με την 

διήγηση αυτή ο Ααρών κατασκεύασε (עשה) έναν χυτό μόσχο και ο λαός 

αναφώνησε «αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ» (  Δυο φορές .(אלה אלהיך ישראל

συνδυάζει η διήγηση της λατρείας του χρυσού μόσχου το ρήμα κατασκευάζω με 

αντικείμενο κάποια χυτή μορφή, η οποία καλείται από το λαό ως θεοί. Είναι 

2017 M. KÖCKERT: „Von einem zum einzigen Gott“, BThZ 15 (1998), σελ. 167-168. 
2018 M. KÖCKERT: „Von einem zum einzigen Gott“...ό.π., σελ. 167-168. 
2019 Βλ. J. HALBE: Das Privilegrecht  Jahwes Ex 34,10-26, Göttingen 1975. 122-126. Πρβλ. C. 
DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 182, πρβλ. S.PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – 
Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus im Deuteronomium, in Deuterojesaija und im 
Ezechielbuch, Tübingen 2007, σελ. 56.  
2020 Πρβλ. S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und 
Monotheismus...ό.π., σελ. 56-57. 
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σαφές ότι η απαγόρευση του Εξ. 34,17 βασίζεται στην διήγηση της λατρείας του 

χρυσού μόσχου. 

 

II.5.2.3. Η απαγόρευση της κατασκευής χυτών θεών στο Νόμο της Αγιότητας 

(Λευ. 19,4 ) 

Μια ακόμη απαγόρευση των ειδώλων εκτός Δεκαλόγου βρίσκεται στο 

λεγόμενο μέσον της Πεντατεύχου, στο κεφ. 19 του Λευιτικού. Η έρευνα έχει 

διακρίνει την ομοιότητα του κειμένου με τις Δέκα Εντολές2021. Ο Karl Elliger 

ονόμασε το κείμενο Δεκάλογο της Ιερατικής Πηγής και νεώτερες έρευνες το 

χαρακτήρισαν ως «Μίμιση του Δεκαλόγου» ή «Κατήχηση στον κλασσικό 

Δεκάλογο»2022. Το κεφάλαιο ανήκει σε μια μεγαλύτερη συλλογή διατάξεων που 

χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το Λευτ. 19,2 ως Νόμος της Αγιότητας (Λευιτ. 17-26), 

επειδή η πιο βασική ιερατική αρχή είναι η μίμηση της αγιότητας του Γιαχβέ2023. Ο 

στ. 4  περιλαμβάνει όχι μόνο την απαγόρευση των ειδώλων,  αλλά και την 

απαγόρευση της λατρείας ξένων θεών. Ούτε η πρώτη, αλλά ούτε και η δεύτερη 

απαγόρευση μοιράζεται κάτι κοινό με τις εντολές του Δεκαλόγου. Η 

απαγόρευση της λατρείας των άλλων θεών δεν χρησιμοποιεί τον όρο  אלהים

 ο οποίος ,אלילים αλλά εντελώς νέα ορολογία. Πρόκειται για τον όρο ,אחרים

ετυμολογείται από τη ρίζα אלל «είμαι αδύναμος», προφανώς για να δείξει την 

ισχύ του Γιαχβέ σε σύγκριση με τα είδωλα2024. Εξαιτίας της  ηχητικής ομοιότητας 

με τον όρο θεοί (אלהים), αλλά και της παρήχησης του ל, ο όρος χρησιμοποιείται 

σκωπτικά κατά των άλλων θεών, όπως και στα προφητικά κείμενα2024F

2025. Έτσι, με 

2021 Βλ. C. DOHMEN: Das Bildervebot... ό. π. σελ.  185-187,  S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs 
– Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus... ό. π. σελ. 57. 
2022 C. DOHMEN: Das Bildervebot... ό. π. σελ. 187. 
2023 Για την προέλευση βλ. E. ZENGER: Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 42001, σελ. 
159-161 & K. SCHMID: Literaturgeschichte... ό. π. σελ. 172-173. 
2024 Ο όρος συναντάται 20 φορές στην Π. Δ. κυρίως σε προφητικά κείμενα. Βλ. S. 
SCHROER: In Israel gab es Bilder, (OBO 74) Freiburg-Göttingen 1987. σελ. 350-351 & C. 
DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π. σελ. 189. Βλ. και S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – 
Monolatrie, Bilderverbot Monotheismus... ό. π. σελ. 57 σημ 278. 
2025 Ο όρος βρίσκεται επίσης στα Λευ. 26,1. Δέκα φορές στον Ησαΐα (2,8.18.20. 10,10.11. 
19,1.3. 31,7) δυο φορές στους Ψαλμούς 96,5  & 97,7, καθώς  και  στους προφήτες Ιεζ. 30,13. 
Αβ. 2,18. βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder... ό. π. σελ. 350-351. Η μετάφραση των Ο΄ 
ποικίλει κατά τη συνάφεια σε «θεοί», «είδωλα», «γλυπτά», «χειροποίητα», «βδελήγματα» 
«δαιμόνια». 
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το όρο αυτό όχι μόνο απαγορεύεται η λατρεία ξένων θεών, αλλά δηλώνεται 

μέσα από την ορολογία ότι οι άλλοι θεοί δεν υπάρχουν2026. Ο όρος αυτός δηλώνει 

ότι ο στίχος συντάχθηκε σε μια εποχή, όπου ο μονοθεϊσμός ήταν πεποίθηση. Την 

απαγόρευση των ειδώλων συγκροτεί το ρήμα עשה με τον όρο אלהי מסכה. Ο 

συνδυασμός αυτός δεν σχετίζεται με τον Δεκάλογο, αλλά με την διήγηση του 

χρυσού μόσχου, όπως ακριβώς στο Εξ. 34,172027, καθώς και με την προφητική 

κριτική των ειδώλων.  

 

II.5.2.4. Η απαγόρευση των ειδώλων, των ματσεβώθ και των ανάγλυφων 

στηλών (Λευ. 26,1) 

Το  Λευ 26,1 δομούν τρείς απαγορεύσεις με θέμα όχι μόνο τα είδωλα, 

αλλά τα αντικείμενα ιερής λατρείας γενικότερα. Στην πρώτη απαγόρευση  

κυριαρχεί μια σύνδεση των όρων פסל ,אלילים  και מצבה, οι οποίοι συνδέονται ως 

αντικείμενα του ρήματος עשה και קום. Επομένως αρχικά απαγορεύεται η 

κατασκευή και το στήσιμο ενός λατρευτικού αντικειμένου και στη συνέχεια η 

προσκύνηση, όπως ακριβώς δηλώνεται στην εκτεταμένη με την προσθήκη 

πρώτη εντολή του Δεκαλόγου. Στο Λευ. 26,1 κυριαρχεί, όπως στο Λευ. 19,4 ο όρος 

 Η χρήση του  .עשה αλλά με το ρήμα ,פנה Δεν συνδυάζεται όμως με το ρήμα .אלילים

όρου  σε συνδυασμό με το ρήμα κατασκευής δηλώνει μια ταύτιση των άλλων 

θεών με τα είδωλά τους. Ίσως θεωρείται ότι άλλοι θεοί δεν υπάρχουν και ο μόνος 

τρόπος παρουσίας τους είναι να κατασκευαστούν είδωλα2028. Βέβαια, υπάρχει και 

η πιθανότητα της κατανόησης των άλλων θεών ως "δαιμονίων", όπως 

μεταφράζουν οι Ο΄ τον όρο אלילים στον Ψαλ. 96,5 (Ο΄ 95,5).  Η άρνηση των άλλων 

θεών ερμηνεύεται στο σημείο αυτό ως απαγόρευση της κατασκευής και της 

λατρείας των ειδώλων τους2028F

2029. Αυτός ο τονισμός θα πρέπει να οφείλεται στις 

2026 Την ορολογία αυτή προετοίμασαν οι όροι לא-אל  και לא-אלהים (Ωσ. 8,6, Δευτ. 32,21 & Ιερ. 
5,7). βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 350-351, C. DOHMEN: Das Bildervebot... 
ό. π. σελ.  188-189 και  S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot 
Monotheismus... ό. π. σελ. 57. 
2027 C. DOHMEN: Das Bildervebot... ό. π. σελ. 189. 
2028 C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 195-197. 
2029 C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 195-197 . Πρβλ. S.PETRY: Die Entgrenzung 
JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus... ό. π. σελ. 58. 
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μονοθεϊστικές  ιδέες της εποχής της αιχμαλωσίας2030 ή μάλλον της πρώιμης 

μεταιχμαλωσιακής περιόδου.  Φαίνεται ότι το κείμενο προϋποθέτει το Λευ.19,4 

και την απαγόρευση του Δεκάλογου στην τελική της μορφή. Το νέο που 

προστίθεται είναι η απαγόρευση της κατασκευής λατρευτικών, λίθινων  

στηλών2031, των ματσεβώθ, κάτι που ίσως οφείλεται στην εξάρτηση του κειμένου 

από μια ακόμη πηγή, πιθανώς το Δευτ. 16,212032. Ενδιαφέρον παρουσιάζει  ο 

τέταρτος όρος του κειμένου אבן משכית που αποδίδει και αυτός αντικείμενα ιερής 

λατρείας. Τον όρο αποδίδουν οι Ο΄ ως «λίθον σκοπόν». Ο όρος αυτός  προέρχεται 

από το ρήμα שכה «παρατηρώ» και χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την 

ανάγλυφη ή εγχάρακτη τέχνη πάνω σε σκληρή ύλη, είτε πέτρα, είτε μέταλλο και 

χρησιμοποιείται επίσης για τα κοσμήματα2033. Στην περίπτωση του κειμένου 

πρόκειται για ανάγλυφες παραστάσεις πάνω σε λίθους, δηλ επεξεργασμένους 

λίθους με κάποια παράσταση ή κάποιο σύμβολο. Ο όρος αυτός προστίθεται εδώ 

συμπληρώνοντας το κενό του όρου מצבה  που χαρακτηρίζει συνήθως τους 

ακατέργαστους ιερούς λίθους2033F

2034. Και αυτή η προσθήκη φαίνεται ότι προϋποθέτει 

το Δευτ. 16,222034F

2035.  

Στον στίχο αυτό συγκεντρώνεται ένα πλήθος ιερών αντικειμένων, όπως 

οι ιεροί κατεργασμένοι και ακατέργαστοι λίθοι που προστίθενται στην ήδη 

γνωστή απαγόρευση των ειδώλων. Η απαγόρευση των ειδώλων γίνεται από τους 

συντάκτες του Λευ. 26,1 αντικείμενο ερμηνείας, όπως φαίνεται από την 

συγκέντρωση και των άλλων ιερών αντικειμένων.  Την άρνηση όλων των υλικών 

αντικειμένων λατρείας ακολουθεί μια κατάφαση ενός τόπου στον επόμενο στίχο 

Λευ 26,2, σαφώς από την μεταιχμαλωσιακή κοινότητα. Ο ναός της Ιερουσαλήμ – 

έστω και με κενό το δαβίρ -  συγκεντρώνει γύρω του όλη την λατρευτική 

2030 C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ.  198. 
2031 M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi“ στο B. Janowski/K. Koch/ G. Wilhelm (Hg), 
Religionsgeschichtliche Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament 
(OBO 129) Freiburg 1993,  σελ. 87-108. 
2032 S.PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., σελ. 
58. σημ. 284. 
2033 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder... ό. π. σελ. 337-341, πρβλ. A. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder (OBO 162), Freiburg-Göttingen 1998, σελ. 313. 
2034 C. DOHMEN: Das Bildervebot...ό.π., σελ. 197. 
2035 S.PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., σελ. 
67. 
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κοινότητα, όπως τα χρόνια της περιπλάνησης στην έρημο η σκηνή. Έτσι  και 

πρακτικά οποιαδήποτε υλική απεικόνιση του θείου καθίσταται περιττή.   

Η πρώτη απαγόρευση της συλλογής στο Λευ. 19,4 περιορίζεται στα 

είδωλα αντιγράφοντας πιστά τον Δεκάλογο. Και αυτό, επειδή το χωρίο 

λειτουργεί ως πρόλογος ή κεφαλίδα της συλλογής,  περιορίστηκε η διατύπωση 

για να λειτουργήσει ως προλογικής αναφορά2036. Αντίθετα, ο εκτεταμένος 

σχολιασμός της απαγόρευσης των ειδώλων στο Λευ. 26,1 συγκεντρώνει με 

ελευθερία τα ήδη απόβλητα ιερά αντικείμενα από την λατρεία του Γιαχβέ, όπως 

είναι οι λατρευτικές, κατεργασμένες ή ακατέργαστες,  λίθινες στήλες, 

βελτιώνοντας κατά κάποιο τρόπο σύμφωνα με την επικαιρότητα την 

απαγόρευση των ειδώλων2037.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2036 C. DOHMEN: Das Bildervebot… ό. π. σελ. 199. 
2037 C. DOHMEN: Das Bildervebot... ό. π. σελ. 199. 
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III. TΟ ΑΝΕΙΚΟΝΙΣΤΟ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΘΕΟΥ 

 

 ΙΙΙ.1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΕΡΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ  

 ΙΙΙ.1.1.  Το Άγιο των Αγίων του 2ου Ναού σύμφωνα με τις εβραϊκές 

πηγές 

Είναι γεγονός ότι τα βιβλικά κείμενα, όπως φαίνεται στην Ιερατική πηγή, 

δεν αναφέρονται με σαφήνεια στο περιεχόμενο του αδύτου του 2ου Ναού. Το 

δευτ. ιστορ. έργο διασώζει ελάχιστες πληροφορίες για το ιερό κιβώτιο και το 

περιεχόμενό του που τοποθετήθηκε κάτω από τα δυο ξύλινα, επιχρυσωμένα, 

φτερωτά χερουβίμ. Στην Ιερατική πηγή  γίνεται λόγος για δυο πολύ μικρότερα 

χερουβίμ από ατόφιο χρυσάφι πάνω στο ιλαστήριο επίθημα (καππόρεθ) της 

κιβωτού. Στην συνέχεια ο Χρονικογράφος ονομάζει το Άγιο των Αγίων, «οίκο του 

καππόρεθ»2038 και χαρακτηρίζει το ιερό αντικείμενο στον χώρο αυτό ως tabnit ha-

merkabah (ομοίωμα του άρματος)2039. Ο χαρακτηρισμός αυτός, όπως πολύ εύστοχα 

παρατηρεί ο Ο. KEEL, είναι ένας υπαινιγμός της ταύτισης του άρματος του θεού 

στα οράματα του προφήτη Ιεζεκιήλ με τα χερουβίμ του 1ου  Ναού2040.  Η όλη 

σύνδεση εμφανίζεται στην Σοφία Σειράχ όταν γίνεται πια με σαφήνεια λόγος 

για το άρμα των χερουβίμ2041. 

Η πλούσια θεολογία της πρώιμης μεταιχμαλωσιακής εποχής προσφέρει 

αυτά τα αντιφατικά στοιχεία που ουσιαστικά αποκαλύπτουν τις θεολογικές 

ανησυχίες που προκάλεσε η απώλεια των χερουβίμ και της κιβωτού2042, για την 

οποία γίνεται λόγος μόνο σε πολύ μεταγενέστερα κείμενα, όπως τα βιβλία των 

Μακκαβαίων2043. Εκεί διασώζεται η παράδοση ότι ο προφήτης Ιερεμίας κατέφυγε 

στα υψίπεδα της πέραν του Ιορδάνου χώρας, εκεί που άφησε την τελευταία του 

πνοή ο Μωυσής και έκρυψε σε μια σπηλιά, όχι μόνο την κιβωτό, αλλά και άλλα 

2038 1 Χρον. 28,11. 
2039 1 Χρον. 28,18. 
2040 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό.π. σελ. 979. 1033. 1098. 
2041  Σοφ. Σειράχ 49.8:  «Ιεζεκιηλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης͵ ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος 
χερουβιν» 
2042  Βλ. Ο . KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό.π. σελ. 916. 
2043 2 Μακ 2,5. 
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λατρευτικά σκεύη του ναού. Η μαρτυρία αυτή δεν θα είχε προκύψει,  αν δεν είχε 

εξαφανιστεί το σημαντικότερο λατρευτικό αντικείμενο της λατρείας του Γιαχβέ 

από την Ιερουσαλήμ και σαφώς επιβεβαιώνει ότι ο χώρος του αδύτου στον 2ο  

Ναό δεν είχε τα αντικείμενα που βρίσκονταν εκεί κατά την προαιχμαλωσιακή 

εποχή. Το ίδιο ισχύει και για μια παράδοση που θέλει την κιβωτό να ταξιδεύει 

στην αφρικανική ήπειρο, στην Αίγυπτο, την νήσο της Ελεφαντίνης, ακόμα και 

την Αιθιοπία, μια ζωντανή παράδοση της Αιθιοπικής Εκκλησίας έως σήμερα2044. 

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι πληροφορίες συγκεκριμένων βιβλικών 

κειμένων που αναφέρονται στην αρπαγή (2 Βασ. 24,14, Ιερ. 27, 16-182, 2 Χρον. 36, 

7 &10), αλλά και την επιστροφή των θυσαυρών και των χρυσών σκευών του 

ιεροσολυμητικού ναού από τους Πέρσες (2 Βασ. 25,13-17, Ιερ. 52,17-23 & 2 Χρον. 

36,18-19, Έσδρ. 1,7-11)2045. Από τα κείμενα αυτά λείπει οποιαδήποτε αναφορά 

στην κιβωτό και τα χερουβίμ, αλλά και σε ένα λατρευτικό είδωλο. Η επιστροφή 

των λατρευτικών αγαλμάτων που είχαν συγκεντρώσει ως λάφυρα οι 

Βαβυλώνιοι, παραδίδονταν στους νόμιμους κατόχους τους από τους Πέρσες, οι 

οποίοι γίνονταν με τον τρόπο αυτό δεκτοί από τους λαούς  ως ελευθερωτές.    

Στις διηγήσεις που αναφέρονται στα χρόνια της μακκαβαϊκής 

επανάστασης και στα πλαίσια της σύλησης του ναού από τον Αντίοχο, αλλά και 

της αποκατάστασης του ναού και των σκευών από τους Ασμοναίους δίνονται 

κάποιες περιγραφές του εσωτερικού του ναού. Από τον κατάλογο των 

αντικειμένων απουσιάζουν οποιεσδήποτε αναφορές στην κιβωτό και στα δυο 

χερουβίμ2046. Ουσιαστικά αναφέρονται μόνο τα γνωστά αντικείμενα του κυρίως 

ναού, τα σκεύη και το καταπέτασμα που διαχωρίζει το Άγιο των Αγίων.  

Πουθενά στην Π.Δ. δεν σημειώνεται ότι ο χώρος αυτός ήταν άδειος. Με 

σαφήνεια πρώτος κάνει λόγο για κενό χώρο ο Φλάβιος Ιώσηπος, ακριβώς  με την 

φράση «ἔκειτο δὲ οὐδὲν ὅλως ἐν αὐτῷ». Από αυτόν καθίσταται αδιαμφισβήτητο 

2044 βλ. B. PORTEN: “Did the Ark Stop at Elefantine?” στο Biblical Archaelogy Revew 1995  σελ. 
62. Οι παραδόσεις αυτές, κυρίως εκείνη της Αιγύπτου έχουν εμπνεύσει και την 7η  τέχνη 
και έχουν δημιουργηθεί κινηματογραφικές ταινίες με θέμα την αναζήτηση και την 
εύρεση της κιβωτού. 
2045  βλ. Τ. LEWIS: “Syro-Palestinian Iconography and Divine Images”, στο N. H. Walls: Cult 
Image and Divine Representation in the Ancient Near East, Boston 2005, σελ. 103.  
2046 2 Μακ. 1,21-23 & 4,49, πρβλ. M. KÖCKERT: Die Zehn Gebote, München 2007, σελ. 65. 
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ότι  στο Άγιο των Αγίων του 2ου ναού δεν υπήρχε απολύτως τίποτε, ήταν ένας 

εντελώς κενός χώρος2047. Οι περισσότερες αρχαίες πηγές δεν αναφέρουν κανένα 

άλλο αντικείμενο στον Ναό παρά μόνο την επτάφωτη λυχνία, την τράπεζα των 

άρτων της προθέσεως και το θυσιαστήριο του θυμιάματος2048. Αυτά όμως έχουν 

τη θέση τους στο κεντρικό μέρος του ναού και όχι στα Άγια των Αγίων. Από αυτά 

η επτάφωτη λυχνία έχει ξεχωριστή σημασία και ίσχυε, προφανώς από την 

περσική και την ελληνιστική εποχή ως το κατεξοχήν σύμβολο του Ιουδαϊσμού.  

Επίσης, χωρίς την κιβωτό και τα χερουβίμ αποτυπώνονται τα  ιερά σκεύη από 

την τέχνη της εποχής των Φλαβίων στην θριαμβευτική αψίδα της αποθέωσης 

του Τίτου στην Ρώμη (εικ. 498). Επομένως, πρέπει να τονιστεί ότι απουσιάζουν 

τουλάχιστον δυο πολύ σημαντικά αντικείμενα του 1ου Ναού. Η κιβωτός, το 

κατεξοχήν ιερό αντικείμενο στο άδυτο του πρώτου ναού, καθώς και το ζεύγος 

των χερουβίμ, είτε ως τεράστια επιχρυσωμένα ομοιώματα από ξύλο ελιάς, είτε 

ως δυο χρυσά, αντιμέτωπα χερουβίμ πάνω στο ιλαστήριον. 

Επίσης, με σαφήνεια λόγος για ένα κενό άδυτο στην Μισνά και 

συγκεκριμένα στην πραγματεία Γιωμά. Στην πραγματεία αυτή γίνεται λόγος 

για την εορτή της ημέρας του εξιλασμού, την μοναδική ημέρα του έτους, κατά 

την οποία ο αρχιερέας εισέρχεται στο Άγιο των Αγίων.  Η εύλογη αναφορά στην 

κιβωτό οφείλεται στο μοναδικό αυτό γεγονός κάθε έτους κατά την εορτή αυτή 

που χαρακτηρίζει η προσφορά θυμιάματος από τον αρχιερέα και ο ραντισμός 

των ιερών σκευών στα Άγια των Αγίων επτά φορές, κυρίως του ιλαστηρίου 

επιθήματος (καππόρεθ) της κιβωτού με το αίμα της θυσίας2049. Το δικαίωμα της 

εισόδου στον χώρο αυτό είχε μόνο ο αρχιερέας και μόνο κατά τη βεβήλωση του 

ναού από ξένο εισβολέα αναφέρεται κάτι τέτοιο για κάποιον άλλο άνθρωπο2050. 

2047  ΙΩΣΗΠΟΥ, Ιουδ. Πολεμος 5.219:  «τὸ δ΄ ἐνδοτάτω μέρος εἴκοσι μὲν πηχῶν ἦν· διείργετο 
δὲ ὁμοίως καταπετάσματι πρὸς τὸ ἔξωθεν. ἔκειτο δὲ οὐδὲν ὅλως ἐν αὐτῷ͵ ἄβατον δὲ καὶ 
ἄχραντον καὶ ἀθέατον ἦν πᾶσιν͵ ἁγίου δὲ ἅγιον ἐκαλεῖτο»  
2048 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 1031-1034. 
2049 Βλ.  Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Αρχαιολογία και Θεσμολογία του Βιβλικού Ισραήλ, Αθήνα 2013, 
σελ. 520-522. 
2050 ΙΩΣΗΠΟΥ, Ιουδ. Πόλεμος 1, 152: «Οὐδὲν δὲ οὕτως ἐν ταῖς τότε συμφοραῖς καθήψατο 
τοῦ ἔθνους ὡς τὸ τέως ἀόρατον ἅγιον ἐκκαλυφθὲν ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων: παρελθὼν γοῦν 
σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ὁ Πομπήιος εἰς τὸν ναόν, ἔνθα μόνῳ θεμιτὸν ἦν παριέναι τῷ ἀρχιερεῖ, 
τὰ ἔνδον ἐθεάσατο, λυχνίαν τε καὶ λύχνους καὶ τράπεζαν καὶ σπονδεῖα καὶ θυμιατήρια, 
ὁλόχρυσα πάντα, πλῆθός τε ἀρωμάτων σεσωρευμένον καὶ τῶν ἱερῶν χρημάτων εἰς 
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  Ο στίχος της Μισνά αναφέρεται στο τελετουργικό κατά την εποχή του 

2ου ναού, όταν η κιβωτός είχε εξαφανιστεί και μόνο ένας λίθος από τις πλάκες 

του δαπέδου υπήρχε στον χώρο που χρονολογείται σύμφωνα με τη ραβινική 

παράδοση από την εποχή των πρώτων προφητών, δηλαδή πριν από την 

αιχμαλωσία (Μισνά, Γιωμά 5,2)2051. Ο λίθος αυτός προεξείχε τρία δάκτυλα σε 

ύψος πάνω από τους άλλους λίθους του δαπέδου2052. Πάνω σε αυτόν είχε θέση η 

κιβωτός, την εποχή όμως του 2ου ναού πάνω στον λίθο αυτόν τοποθετούσε ο 

αρχιερέας το φορητό θυμιατήριο, με το οποίο θύμιαζε τον χώρο.  

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και μια άλλη παράδοση σε άλλο σημείο της 

Μισνά, σύμφωνα με την οποία η κιβωτός βρίσκεται κρυμμένη κάπου στο όρος 

του ναού, ίσως κάτω από το δάπεδο κάποιου αποθηκευτικού χώρου (Μισνά, 

Σεκαλίμ 6,1-2)2053.  Η παράδοση αυτή φαίνεται να σχετίζεται και με το ζήτημα 

της θέσης του Ναού πάνω στο όρος του ναού, ένα ζήτημα που απασχολεί 

Ιουδαίους και μουσουλμάνους έως σήμερα. 

Συμπερασματικά, στο Άγιο των Αγίων του 2ου Ναού μπορεί να γίνει λόγος 

για το φαινόμενο που ο T. METTINGER ονομάζει ανεικόνιστο του κενού χώρου. 

Παραμένει όμως ανοικτό το ζήτημα για το ανεικόνιστο της λατρείας του 1ου 

Ναού, το οποίο είναι σαφές από τις περιγραφές της Π. Δ. ότι δεν ήταν κενό.  

 

IIΙ.1.2. Ο εθνικός κόσμος και το ιουδαϊκό ανεικόνιστο  

 IIΙ.1.2.α. Έλληνες και Λατίνοι συγραφείς για το ιουδαϊκό ανεικόνιστο  

Το ανεικόνιστο στην λατρεία του θεού της Π.Δ. και η απέχθεια της 

βιβλικής θρησκείας προς τα είδωλα είναι μια ευρέως διαδεδομένη και αποδεκτή 

τάλαντα δισχίλια». Στα γεγονότα αναφέρονται και οι Ψαλμοί του Σολομώντα (2 & 17), 
σύμφωνα με τους οποίους ο βέβηλος Ρωμαίος τιμωρήθηκε για την ιεροσυλία του 
βρίσκοντας στην Αίγυπτο το 48 π.Χ. φρικτό θάνατο, ενώ το σώμα του που δεν τάφηκε 
αμέσως υπέστη προσβολές από τους εχθρούς του. βλ. Κ. ΖΑΡΑΣ: Ιστορία των Χρόνων της 
Καινής Διαθήκης, Αθήνα  2012, σελ. 339-341.  
2051 Γιωμά 5,2: «עבן היתע שם מימות נביאים ראשונים 
2052 Γίνεται λόγος για το ύψος 2,33 εκατοστών. Βλ. P. BLACKMAN: Μishnayoth Volume II. 
Order Moed, New York 1983, σελ. 295. 
2053 Σύμφωνα με αυτήν την παράδοση δεν είναι μόνο η κιβωτός κρυμμένη μέσα σε αυτή 
την κρύπτη, αλλά μαζί με αυτή η ράβδος του Ααρών, η στάμνος με το μάννα και άλλα 
ιερά αντικείμενα. Βλ. PH. BLACKMAN: Μishnayoth Volume II. Order Moed, New York 1983, 
σελ. 251. 
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ιδέα που λειτουργεί ως  ειδοποιός διαφορά  (diferentia specifica) του βιβλικού 

μονοθεϊσμού από τις άλλες θρησκείες του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Την 

ιδιαιτερότητα της θρησκείας και των εθίμων των Ιουδαίων σημειώνουν αρκετοί 

συγγραφείς του αρχαίου κόσμου και μερικοί από αυτούς κάνουν λόγο για έναν 

λαό φιλοσόφων2054. 

 Μια τέτοια τάση εμφανίζεται στην παρουσίαση της ανεικόνιστης 

λατρείας του ιουδαϊκού θεού που βρίσκεται στα αποσπάσματα του ιστορικού της 

ελληνιστικής εποχής Εκαταίου του Αβδηρίτη2055. Ο ιστορικός έγραψε μια ιστορία 

της Αιγύπτου πιθανότατα έπειτα από ανάθεση του  διαδόχου βασιλιά της χώρας 

Πτολεμαίου Α΄ (305-283 π.Χ.). Στο έργο του  γνωστό ως Αιγυπτιακά φαίνεται πως  

προγραμματικά ενσάρκωσε το οικουμενικό όραμα της ελληνιστικής 

Αλεξάνδρειας ως κέντρου του τότε γνωστού κόσμου. Σε μια διαφορετική εκδοχή 

της παράδοσης της Εξόδου αναφέρεται στον Μωυσή ως τον ιδρυτή των 

Ιουδαϊκών πόλεων, διοργανωτή των φυλών και νομοθέτη2056. Αυτός ίδρυσε την 

2054 Για το χαρακτηρισμό των Ιουδαίων ως φιλοσόφων βλ. M. HENGEL: Judentum und 
Hellenismus, Tübingen  21973, σελ. 464-473. Πρβλ. M. SATLOW: “Theophrastus’s Jewish 
Philosophers”, στο Journal of Jewish Studies LIX. 2008, σελ. 1-20. 
2055 Πρόκειται για αποσπάσπατα από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη (1ος αιώνας π.Χ.) και τον 
ιουδαίο ιστορικό Φλάβιο Ιώσηπο (1ος αιώνας μ.Χ.). βλ. Διόδωρος, Ιστορ. Βιβλ. 40,3, κείμενο 
και αγγλική μτφ. F. WALTON: Loeb classical Library, Cambridge, Mass, 1967. E. STERN: 
Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, τομ.Ι., Jerusalem  1974, σελ. 20-44.  Βλ. Ιώσηπος, 
Κατά Απ. 1,199. Αγγλική μετάφρ. Βλ. E. STERN: Greek and Latin Authors ...ό. π. σελ. 37-39.  
Για τον σχολιασμό  βλ. J. ASSMANN: Moses der Ägypter – Entzifferung einer Gedächtnisspur, 
Frankfurt am Main, 62007, σελ. 60-61. Του ιδίου: In Bilder verstrickt : Bildkult, Idolatrie und 
Kosmotheismus in der Antike, στο R. Bernhardt &  U. Link-Wieczorek: Metapher und 
Wirklichkeit.  Göttingen 1999, σελ. 80-81.  P. SCHÄFER: Judeophobia - Attitudes toward the Jews 
in the Ancient World, Cambridge 1997, σελ. 35. Καθώς και Ο.ΚEEL: „Warum im Jerusalemer 
Tempel  kein anthropomorphes Kultbild...ό. π. σελ.  250. 
2056 ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ, Βιβλιοθήκη Ιστορική 40,3-4 (Εκαταίος ο Αβδηρίτης, FGH 
Fragmenta 3a,264,F.6*.14-25): «ὁ δὲ πολὺς λεὼς ἐξέπεσεν εἰς τὴν νῦν καλουμένην Ἰουδαίαν͵ 
οὐ πόρρω μὲν κειμένην τῆς Αἰγύπτου͵ παντελῶς δὲ ἔρημον οὖσαν κατ΄ ἐκείνους τοὺς 
χρόνους. ἡγεῖτο δὲ τῆς ἀποικίας ὁ προσαγορευόμενος Μωσῆς͵ φρονήσει τε καὶ ἀνδρείαι 
πολὺ διαφέρων. οὗτος δὲ καταλαβόμενος τὴν χώραν ἄλλας τε πόλεις ἔκτισε καὶ τὴν νῦν 
οὖσαν ἐπιφανεστάτην͵ ὀνομαζομένην Ἱεροσόλυμα. ἱδρύσατο δὲ καὶ τὸ μάλιστα παρ΄ αὐτοῖς 
τιμώμενον ἱερόν͵ καὶ τὰς τιμὰς καὶ ἁγιστείας τοῦ θείου κατέδειξε͵ καὶ τὰ κατὰ τὴν 
πολιτείαν ἐνομοθέτησέ τε καὶ διέταξε. διεῖλε δὲ τὸ πλῆθος εἰς δώδεκα φυλὰς διὰ τὸ τὸν 
ἀριθμὸν τοῦτον τελειότατον νομίζεσθαι καὶ σύμφωνον εἶναι τῶι πλήθει τῶν μηνῶν τῶν τὸν 
ἐνιαυτὸν συμπληρούντων. ἄγαλμα δὲ θεῶν τὸ σύνολον οὐ κατεσκεύασε διὰ τὸ μὴ νομίζειν 
ἀνθρωπόμορφον εἶναι τὸν θεόν͵ ἀλλὰ τὸν περιέχοντα τὴν γῆν οὐρανὸν μόνον εἶναι θεὸν καὶ 
τῶν ὅλων κύριον». 
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Ιερουσαλήμ και τον ναό και ο ίδιος διέταξε να μην κατασκευαστεί άγαλμα για 

την λατρεία, επειδή θεώρησε λάθος να θεωρείται ο θεός ανθρωπόμορφος.   

 Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Εκαταίος χαρακτηρίζει τον θεό ως 

«οὐρανὸν»2057. Η ερμηνεία αυτή αν και με μια πρώτη ματιά φαίνεται μια 

πανθεϊστική κατανόηση του ιουδαϊκού θεού σύμφωνα με την ελληνική 

φιλοσοφία, μπορεί να δικαιολογηθεί από βιβλικά κείμενα της περσικής και της 

ελληνιστικής περιόδου2058, στα οποία ο Γιαχβέ καλείται «θεός του ουρανού» (εβρ. 

.αραμ אלהים השמים א יאלה שמ )2059, «κύριος του ουρανού» (מרא שמיא)2060 ή απλά 

«ουρανός»2061. Πρόκειται για έναν τίτλο με τον οποίο ο θεός αυτός δύναται να 

ταυτιστεί με τον περσικό  θεό Ahura Mazda, τον φοινικικό Baal Šamem και τον 

ελληνικό Oλύμπιο Δία. Για τους ίδιους προφανώς λόγους η ιουδαϊκή διασπορά 

είχε υιοθετήσει το επίθετο «ὕψιστος»2061F

2062. Ο χαρακτηρισμός φαίνεται λογικός όταν 

ένας ξένος θέλει να περιγράψει τον ιουδαϊκό μονοθεϊσμό2062F

2063.  

Ο Εκαταίος συνηγορεί υπέρ της αντίληψης ότι ο θεός είναι εκείνος που 

περιέχει τον κόσμο και είναι κύριος του σύμπαντος.  Όπως φαίνεται ο Εκαταίος 

αναγνωρίζει με ενθουσιασμό ότι η  λατρεία του θεού χωρίς άγαλμα είναι  μια 

αλήθεια που οφείλεται στον Μωυσή και εμποδίζει από την παρανόηση του 

ανθρωπομορφισμού του θείου2064. Σύμφωνα με τις πηγές του η έλλειψη ειδώλου 

2057 Τον όρο αυτό χρησιμοποιεί και ο Θεόφραστος, ο οποίος γνωρίζει και την παρατήρηση 
των ουρανίων σωμάτων. Φαίνεται ότι το ανεικόνιστο στην ιουδαϊκή θρησκεία να 
κατανοήθηκε σαν λατρεία του ουρανού. Βλ. M. SATLOW: “Theophrastus’s Jewish 
Philosophers”, στο Journal of Jewish Studies LIX. 2008, σελ. 1-20 ιδιαίτερα οι σελ. 15-16. 
2058  P. SCHÄFER: Judeophobia... ό.π. σελ. 36. Ο.ΚEEL: .„Warum im Jerusalemer Tempel  kein 
anthropomorphes Kultbild gestanden haben dürfte“, στο G. Boehm, Homo pictor (Colloquium 
Rauricum 7), Leipzig 2001, σελ.   251. 
2059 Εσδρ. 5,11. 6,9. Νεεμ. 1,4. 
2060 Δαν. 5,23. 
2061 Δαν 2,44, 1 Μακκ. 3,18. 2 Μακκ. 3,20. Ίσως εδώ βρίσκονται και οι ρίζες του όρου της 
Κ.Δ. «βασιλεία των ουρανών». 
2062 M. HENGEL: Judentum und Hellenismus, Tübingen 2 1973, σελ. 542-546. Για τον ύψιστο θεό 
πρβλ. την υφηγεσία (Habilitationsschrift) του H. NIEHR: Der Höchste Gott,  (BZAW 190) 
Βerlin  1990,  πρβλ. και το άρθρο του ιδίου“The Rise of YHWH in Judahite and Israelite 
Religion”,  στο D. Edelman: The Triumph of Elohim, Kampen 1995, σελ. 45-72. Ο συγγραφέας 
κάνει λόγο για ταύτιση του Γιαχβέ με τον Baal Samem, κάτι που οδήγησε στην υιοθέτηση 
του όρου ύψιστος (עליון). Για την κριτική της θεωρίας αυτής  βλ. M. KÖCKERT: “Von einem 
zum einzigen Gott“, στο BThZ 15 (1998) σελ. 141-142.  
2063 P. SCHÄFER: Judeophobia..ό.π. σελ. 36. 
2064 J. ASSMANN: Moses der Ägypter – Entzifferung einer Gedächtnisspur, Frankfurt am Main, 
62007, σελ. 60-61. 
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στην λατρεία του ιουδαϊκού θεού οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον Μωυσή.  

Η  αντίθεση  κατά του ανθρωπομορφισμού του θείου έχει στην ελληνική σκέψη 

εκφραστή της τον  Ξενοφάνη2065.  Το απόσπασμα που διασώζει ο Ιώσηπος 

αναφέρεται στο θέμα πιο συγκεκριμένα περιγράφοντας το όρος του ναού στην 

Ιερουσαλήμ λέγοντας ότι εκεί δεν υπάρχει ούτε άγαλμα, ούτε κάποιο ανάθημα, 

αλλά ούτε και κάποιο ιερό άλσος2066. Η αυθεντικότητα του αποσπάσματος 

αμφισβητήθηκε και θεωρείται έργο κάποιου ιουδαίου συγγραφέα από την 

Αλεξάνδρεια γύρω στα 100 π.Χ.2067. 

Την ίδια παράδοση για την μωσαϊκή προέλευση της ανεικόνιστης 

λατρείας διασώζει μια μαρτυρία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που ο Στράβων 

αφιέρωσε  στα  Γεωγραφικά του στην Ιουδαία2068. Σύμφωνα με την παράδοση που 

γνωρίζει ο γεωγράφος ο Μωυσής είναι εκείνος που απέρριψε τα θηριόμορφα, 

ζωόμορφα και ανθρωπόμορφα αγάλματα των θεών του αρχαίου κόσμου.  

Μάλιστα ο ίδιος επέβαλλε μια λατρεία χωρίς λατρευτικό είδωλο στο  ναό της 

Ιερουσαλήμ (σηκὸν ἀξιόλογον τιμᾶν ἕδους χωρίς)2069.  

2065  M. HENGEL: Judentum und Hellenismus, Tübingen 2 1973, σελ. 454-466. Πρβλ. P. 
SCHÄFER: Judeophobia..ό.π. σελ. 35. 225 σημ. 9. 
2066 ΙΩΣΗΠΟΥ, Κατά Απίωνος 1,99 & ΕΥΣΕΒΙΟΥ, Ευαγγελική Προπαρασκευή 9,4: "ἄγαλμα 
δὲ οὐκ ἔστιν οὐδὲ ἀνάθημα τὸ παράπαν οὐδὲ φύτευμα παντελῶς οὐδέν͵ οἷον ἀλσῶδες ἤ τι 
τοιοῦτον". 
2067 Βλ. B. BAR-KOCHVA: Pseudo-Hecataeus, „On the Jews“: Legitimizing the Jewish Diaspora, 
Berkeley/Los Angeles/London 1996, σελ. 122-142. Πρβλ. Ο.ΚEEL: .„Warum im Jerusalemer 
Tempel  kein anthropomorphes... ό. .π. σελ.  250 σημ. 22., πρβλ. του ιδίου:„Das biblische 
Kultbilderverbot im Judentum und im Christentum“, στο P. Blickle, A. Holenstein, H. R. 
Schmidt und F. J. Sladeczek: Macht und Ohnmacht der Bilder, München 2002, σελ. 65  σημ.1, 
πρβλ. A.WAGNER: „Alttestamentlicher Monotheismus und seine Bindung an das Wort“, 
στο A. Wagner, V. Hörner & G. Geisthardt: Gott im Wort – Gott im Bild, Bilderlosigkeit als 
Bedingung des Monotheismus? , Neukirchen 2005, σελ. 7 σημ. 19. 
2068 P. SCHÄFER: Judeophobia..ό.π. σελ. 24-26. Πρβλ. J. ASSMANN: Moses der Ägypter...ό.π. 
σελ. 65-66. Πρβλ. Του ιδίου: In Bilder verstrickt: Bildkult, Idolatrie und Kosmotheismus...ό.π. 
σελ. 81. 
2069  ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, Γεωγραφικών 16.2.35: «ἔφη γὰρ ἐκεῖνος καὶ ἐδίδασκεν͵ ὡς οὐκ ὀρθῶς 
φρονοῖεν οἱ Αἰγύπτιοι θηρίοις εἰκάζοντες καὶ βοσκήμασι τὸ θεῖον͵ οὐδ΄ οἱ Λίβυες· οὐκ εὖ δὲ 
οὐδ΄ οἱ Ἕλληνες ἀνθρωπομόρφους τυποῦντες· εἴη γὰρ ἓν τοῦτο μόνον θεὸς τὸ περιέχον 
ἡμᾶς ἅπαντας καὶ γῆν καὶ θάλατταν͵ ὃ καλοῦμεν οὐρανὸν καὶ κόσμον καὶ τὴν τῶν ὄντων 
φύσιν. τούτου δὴ τίς ἂν εἰκόνα πλάττειν θαρρήσειε νοῦν ἔχων ὁμοίαν τινὶ τῶν παρ΄ ἡμῖν; 
ἀλλ΄ ἐᾶν δεῖν πᾶσαν ξοανοποιίαν͵ τέμενος [δ΄] ἀφορίσαντας καὶ σηκὸν ἀξιόλογον τιμᾶν 
ἕδους χωρίς». 
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Το θέμα σχολιάζει και ο ρωμαίος ιστορικός Πόπλιος Κορνήλιος Τάκιτος 

στο τελευταίο από τα πέντε βιβλία του έργου του Historiae2070. Το έργο γράφτηκε 

και κυκλοφόρησε μεταξύ 105 και 110 μ.Χ. Ο συγγραφέας αντιπαραβάλει τους 

Ιουδαίους με τους Αιγυπτίους, οι οποίοι λατρεύουν ζώα και τερατόμορφα 

ομοιώματα2071. Οι Ιουδαίοι όμως διακρίνονται διότι τιμούν μόνο ένα θείο όν και 

αυτό πνευματικά. Ασεβείς θεωρούν εκείνους που κατασκευάζουν 

ανθρωπόμορφα είδωλα από ποταπό υλικό, επειδή πιστεύουν ότι το ανώτατο και 

αιώνιο όν δεν είναι εικονιστό. Εξαιτίας αυτής τους της πεποίθησης δεν 

χρησιμοποιούν στις πόλεις και στους ναούς τους λατρευτικά είδωλα. Η 

επιχειρηματολογία που διασώζει ο Τάκιτος στην περιγραφή του κινείται σε δυο 

άξονες, στο ποταπό υλικό (mortals materiae) και στο αδύνατο μιας ανθρώπινης 

περιγραφής του θεού, αφού τίποτα φθαρτό δεν μπορεί να τον αποδώσει2072.  Ο 

ίδιος όμως σε μια άλλη συνάφεια γράφει ότι  στο Άγιο των Αγίων του ναού οι 

Ιουδαίοι είχαν στήσει ως ανάθημα το ομοίωμα ενός από τα ζώα που τους 

οδήγησαν στον σωστό δρόμο. Η σημείωση αναφέρεται στην εποχή της 

περιπλάνησης των Ιουδαίων στην έρημο, όπου κινδύνεψε ο λαός από την 

έλλειψη νερού. Σώθηκαν όμως όταν ακολουθώντας μια αγέλη άγριων όνων που 

τους οδηγήθηκαν σε μια πηγή. Ο Τάκιτος παραθέτει ένα κείμενο με πολεμικό 

χαρακτήρα που προφανώς προέρχεται από την Αλεξάνδρεια. Πρόκειται για ένα 

αιγυπτιακό μοτίβο, γνωστό και από τον Πλούταρχο, σύμφωνα με το οποίο ο 

ιουδαϊκός θεός ταυτίζεται με τον Σεθ (ελλην. Τυφώνα), τον θεό των ξένων2073. Ο 

2070 Βλ. Γ. ΓΡΑΤΣΕΑ: Η Έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο κατά τους συγγραφείς των 
χρόνων της Κ. Δ., Αθήνα 1981, σελ. 82-85. Πρβλ. P. SCHÄFER: Judeophobia...ό.π. σελ. 31-33. 
Πρβλ. J. ASSMANN: Moses der Ägypter...ό.π. σελ. 63-64.. Πρβλ. Του ιδίου: In Bilder 
verstrickt: Bildkult, Idolatrie und Kosmotheismus... ό.π. σελ. 81-82. Ο. ΚEEL: .„Warum im 
Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild...247-248. 
2071 Tacitus Hist. 5,3-5: «Aegyptii pleraque animalia effigiesque compositas venerantur, Iudaei mente 
sola unumque numen intellegunt: profanos qui deum imagines mortalibus materiis in species 
hominum effingant; summum illud et aeternum neque imitabile neque interiturum. Igitur nulla 
simulacra urbibus suis, nedum templis sistunt; non regibus haec adulatio, non Caesaribus honor. Sed 
quia sacerdotes eorum tibia tympanisque concinebant, hedera vinciebantur vitisque aurea templo 
reperta, Liberum patrem coli, domitorem Orientis, quidam arbitrati sunt, nequaquam congruentibus 
institutis. Quippe Liber festos laetosque ritus posuit, Iudaeorum mos absurdus sordidusque». 
2072 Την ιδέα αυτή εκφράζει στην Π. Δ. ο Δευτεροησαΐας βλ. M. KÖCHERT: „Vom Kultbilt 
Jahwes…ό. π. σελ. 382-383. 
2073  Υπάρχουν αναφορές σε συγγραφείς της εποχής αυτής, όπως ο Μνασέας, ο 
Πλούταρχος και ο Τάκιτος για την ύπαρξη μιας χρυσής κεφαλής γαϊδάρου στο άδυτο του 
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γάιδαρος ίσχυε ως το σύμβολό του, επειδή το ζώο έσωσε τον θεό κατά την φυγή 

του από την Αίγυπτο2074. 

Το ανεικόνιστο του θεού είναι γνωστό και στον ρωμαίο ιστορικό Τίτο 

Λίβιο2075. Αναφέρει ότι στα Ιεροσόλυμα οι Ιουδαίοι λατρεύουν έναν θεό, του 

οποίου το όνομα δεν αναφέρουν και ούτε υπάρχει κάποιο είδωλο για αυτόν και 

αυτό συμβαίνει από τότε που κατάλαβαν ότι ο θεός δεν δύναται να μετέχει σε 

ένα είδωλο. Το ανεικόνιστο του θεού εμφανίζετσαι στον Λίβιο σε συνδυασμό με 

το ανώνυμο του θεού. Το ανώνυμο του θεού είναι ένα χαρακτηριστικό που 

συναντάται και στον σαμαρειτικό ναό στο Γαριζίν, όπως αναφέρει ο Ιώσηπος2076. 

Το ανώνυμο και το ανεικόνιστο σχετίζονται με το άγνωστο του θεού, όπως ο 

βωμός που είδε ο Παύλος στην Αθήνα2077. Η περιγραφή του Λίβιου φαίνεται να 

θυμίζει την βιβλική αιτιολόγηση του ανεικονίστου, αφού αναφέρει ότι ο 

ιουδαϊκός θεός δεν έχει είδωλο (simulacrum), επειδή δεν έχει μορφή (figura)2078.  

ναού της Ιερουσαλήμ (βλ. . Γ. ΓΡΑΤΣΕΑ: Η Έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο κατά 
τους συγγραφείς των χρόνων της Κ. Δ., Αθήνα 1981, σελ. 77. 80. 82-85). Για την κατηγορία 
της «ονολατρίας» στους Ιουδαίους και τη μετέπειτα προβολή της στους Χριστιανούς P. 
SCHÄFER: Judeophobia…ό. π. σελ. 55-62  και J. ASSMANN: Moses der Ägypter...ό.π. σελ 6. και 
Ο. ΚEEL: Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild... ό. π. σελ. 247. 
Χαρακτηριστικό είναι ένα σχέδιο  χαραγμένο πάνω σε μια πέτρα που βρέθηκε στη Ρώμη 
(Palatino). Απεικονίζεται ένας άνθρωπος να προσκυνά έναν εσταυρωμένο. Όμως  ο 
εικονιζόμενος  πάνω στο σταυρό έχει κεφάλι γαϊδάρου. Το σχέδιο συνοδεύει η επιγραφή 
«ΑΛΕΞΑΜΕΝΟΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΘΕΟΝ». Βλ. J. LEIPOLDT & W. GRUNDMANN: Umwelt des 
Urchristentums III. Bilder zum Neutestmentlichen Zeitalter, Berlin 1965, εικ. 213.  
2074 Ο Πλούταρχος διασώζει μια παράδοση που μαρτυρεί ακριβώς αυτή την ταύτιση του 
αιγυπτιακού Σέθ και του θεού των Ιουδαίων. Βλ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Περι Ίσιδος  363.C.D: 
«φυγὴν ἑπτὰ ἡμέρας γενέσθαι καὶ σωθέντα γεννῆσαι παῖδας Ἱεροσόλυμον καὶ Ἰουδαῖον͵ 
αὐτόθεν εἰσὶ κατάδηλοι τὰ Ἰουδαϊκὰ παρέλκοντες εἰς τὸν μῦθον». Ο Πλούταρχος 
αναφέρεται επίσης και σε μια χρυσή γαϊδουροκεφαλή. Βλ. . Γ. ΓΡΑΤΣΕΑ: Η Έξοδος των 
Ισραηλιτών από την Αίγυπτο κατά τους συγγραφείς των χρόνων της Κ. Δ., Αθήνα 1981, 
σελ. 80.   
2075 ΤITUS LIVIUS, Scholia in Lucanum II,593. E. STERN: Greek and Latin…ό.π. Αρ. (72) 133. 
P.VAN DER HORST: „The Altar of the Unknown God of Athens and the Cault of the 
Unknown Gods in the Greek-Roman World “, στο Hellenism-Judaism-Chriastianity, σελ. 187-
220, ιδιαίτ. σελ. 208. 
2076 ΙΩΣΗΠΟΥ: Ιουδαϊκή Αρχαιολογία 12, 259-261. 
2077 P. W. VAN DER HORST: „The Altar of the Unknown God of Athens and the Cult of the 
Unknown Gods in the Greek-Roman World “, στο Hellenism-Judaism-Chriastianity, Leuven 
21998 (CBETh 8) σελ. 208. 
2078 Μοιάζει με την απαγόρευση του Δεκαλόγου (Δευτ. 5, 8). Βλ. M. KÖCHERT: „Vom 
Kultbilt Jahwes…ό. π. σελ. 283. 
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Ενδιαφέρουσα είναι και η εικόνα που δίνουν διάφορα έργα, τα οποία 

προέρχονται από την Αίγυπτο και αναφέρονται στην επιβολή της ανεικόνιστης 

λατρείας του θείου με την βία, δηλαδή σε φαινόμενα εικονοκλασμού. Από αυτή 

την οπτική παρουσιάζεται η αποστροφή των ειδώλων στο έργο ενός αιγύπτιου 

ιερέα με το όνομα Μανέθων, το οποίο αντιμετωπίζει ο Ιώσηπος στην απολογία 

του Κατά Απίωνος2079. Τα αποσπάσματα που παραθέτει ο Ιώσηπος κάνουν λόγο 

για τους λεπρούς  που στο μακρινό παρελθόν, αφού έφεραν την χώρα στο χείλος 

της ολοκληρωτικής καταστροφής, εκδιώχτηκαν από την Αίγυπτο. Βέβαια, ο 

Μανέθων δεν ασκεί πολεμική κατά των Ιουδαίων, αλλά μνημονεύει μια 

προφορική παράδοση από την αρχαία αιγυπτιακή ιστορία για μια επανάσταση, 

στην οποία ηγήθηκε ο ιερέας της Ηλιουπόλεως Οσαρσιφ2080, μια προσωπικότητα 

που θα μπορούσε να ταυτίστεί τελικά με τον Μωυσή. Αυτός ο θρησκευτικός 

ηγέτης οργάνωσε την κοινότητά του με νέες πεποιθήσεις, αντίθετες με τις 

παραδοσιακές συνήθειες της Αιγύπτου. Όπως ανεφέρεται «ὁ δὲ πρῶτον μὲν 

αὐτοῖς νόμον ἔθετο μήτε προσκυνεῖν θεοὺς»2081. Το πρώτο σκέλος της οργάνωσής 

του είναι η απαγόρευση τη λατρείας των θεών. Το επόμενο βήμα περιγράφεται 

ως μια καταστροφική μανία κατά των ναών, των ιερέων και κυρίως κατά των 

ειδώλων των θεών2082, καθώς και κατά των ιερών ζώων που βρίσκονταν στα ιερά. 

Η καταστροφή των ειδώλων των θεών είναι ένα φαινόμενο εικονοκλασμού. 

Στην συνάφεια αυτή φαίνεται με σαφήνεια ότι συνδέεται με τον Μωυσή και την 

ιουδαϊκή θρησκεία.  

Την εικονοκλαστική αυτή παράδοση φαίνεται να γνωρίζει και ο 

Λυσίμαχος, συγγραφέας που έζησε κατά τον 2ο και τον 1ο αιώνα π.Χ. στην 

Αλεξάνδρεια. Έγραψε και αυτός «Αιγυπτιακά», αποσπάσματα των οποίων 

2079 Για έναν λεπτομερή σχολιασμό βλ. P. SCHÄFER: Judeophobia..ό.π. σελ 17-21. Ιδιαίτερα 
σημαντική  είναι η ανάλυση του J. ASSMANN: Moses der Ägypter...ό.π. σελ. 55-60. 
2080 Το όνομα αυτό αναλύεται ως Όσιρις-Ιωσήφ και βρίσκει και πάλι μια σύνδεση με τους 
Ιουδαίους, ιδιαίτερα με την παράδοση για τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο και το αξίωμά του. 
2081 ΙΩΣΗΠΟΥ: Κατά Απίωνος 1. 239:  
2082 ΙΩΣΗΠΟΥ: Κατά Απίωνος 1.249-250. «καὶ γὰρ οὐ μόνον πόλεις καὶ κώμας ἐνέπρησαν 
οὐδὲ ἱεροσυλοῦντες οὐδὲ λυμαινόμενοι ξόανα θεῶν ἠρκοῦντο͵ ἀλλὰ καὶ τοῖς αὐτοῖς 
ὀπτανίοις τῶν σεβαστευομένων ἱερῶν ζῴων χρώμενοι διετέλουν καὶ θύτας καὶ σφαγεῖς 
τούτων ἱερεῖς καὶ προφήτας ἠνάγκαζον γίνεσθαι καὶ γυμνοὺς ἐξέβαλλον». 
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εξαιτίας της αντι-ιουδαϊκής στάσης του διέσωσε ο Ιώσηπος2083. Ο συγγραφέας  

αναφέρεται σε καταστροφές των ναών και των βωμών των θεών και μάλιστα με 

εμπνευστή τον Μωυσή2084. Τα λατρευτικά είδωλα των θεοτήτων, προφανώς 

συμπεριλαμβάνονται στον εξοπλισμό των ιερών. Βέβαια για τον εθνικό κόσμο 

της Αρχαιότητας αυτές οι βέβηλες πράξεις είναι εγκλήματα ασέβειας2085. 

 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω κείμενα το ανεικόνιστο της λατρείας 

του θεού των Ιουδαίων είναι για τον ελληνορωμαϊκό κόσμο ένα γνωστό θέμα, το 

οποίο όλοι γνωρίζουν κυρίως έμμεσα από άλλες πηγές. Στα αποσπάσματα 

διακρίνονται με σαφήνεια δυο τάσεις θεώρησης του ανεικονίστου που 

μαρτυρούν και την θέση του κάθε συγγραφέα.  

 Οι πηγές που προέρχονται από την Αίγυπτο διακρίνονται από έναν σαφή 

αντί-ιουδαϊσμό και κατανoούν την ανεικόνιστη λατρεία ως κάτι αρνητικό, αφού 

για να καθιερωθεί προηγήθηκαν εικονοκλαστικές πρακτικές. Οι καταστροφές 

των λατρευτικών αγαλμάτων των θεών και η βεβήλωση των ναών δεν μπορεί να  

είναι, παρά ένα σκάνδαλο. Στα πλαίσια αυτά το ενδιαφέρον κερδίζουν 

παραδόσεις που συγχέονται με αναμνήσεις από το βέβηλο εικονοκλαστικό 

κίνημα του αιρετικού φαραώ Εχνατών, όπως έχει αποδείξει η ερευνα του 

αιγυπτιολόγου J. ASSMAN2086. Οι αναμνήσεις από τις διώξεις των ιερέων, τις 

βεβηλώσεις των ναών και τις καταστροφές των απεικονίσεων των θεών γίνονται 

τα πλαίσια μέσα από τα οποία γίνεται κατανοητή μια λατρεία χωρίς είδωλα, 

όπως εκείνη των Ιουδαίων της Παλαιστίνης και της Διασποράς της Μεσογείου 

κατά την ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα.  

 Μια τελείως διαφορετική προσέγγιση φανερώνουν αποσπάσματα 

συγγραφέων, οι οποίοι εντυπωσιάζονται από το ανεικόνιστο της λατρείας των 

Ιουδαίων. Στα κείμενα αυτά συναντάται μια φιλοσοφική ερμηνεία της απουσίας 

των ειδώλων από την ιουδαϊκή θρησκεία, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια λατρεία 

2083 P. SCHÄFER: Judeophobia..ό.π. σελ 27-28. 
2084  ΙΩΣΗΠΟΥ: Κατά Απίωνος 1. 310: "Τῇ δ΄ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Μωϋσῆν τινα συμβουλεῦσαι 
αὐτοῖς παραβαλλομένους μίαν ὁδὸν τέμνειν͵ ἄχρις ἂν ἔλθωσιν εἰς τόπους οἰκουμένους͵ 
παρακελεύσασθαί τε αὐτοῖς μήτε ἀνθρώπων τινὶ εὐνοήσειν μήτε ἄριστα συμβουλεύσειν͵ 
ἀλλὰ τὰ χείρονα͵ θεῶν τε ναοὺς καὶ βωμοὺς͵ οἷς ἂν περιτύχωσιν͵ ἀνατρέπειν".  
2085  J. ASSMANN: Moses der Ägypter...ό.π. σελ. 61. 
2086  J. ASSMANN: Moses der Ägypter...ό.π. σελ. 47-72. 
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λογική2087. Το πρίσμα αυτό κυριαρχεί στην απολογία του Ιωσήπου, το έργο του 

Κατά Απίωνος2088. Μάλιστα η φιλοσοφική αυτή ιδέα θεμελιώνεται από τον ίδιο 

συγγραφέα βιβλικά μέσα από το Δευτερονόμιο 4. και την παρατήρηση ότι η 

μορφή του θεού δεν έγινε ποτέ θεατή, αλλά τα έργα του, ο ήλιος, η σελήνη, τα 

αστέρια, το φώς και η γη, βρίσκονται πάντα εδώ και είναι από όλους ορατά. 

 Πέρα από τις προκαταλήψεις και τις παραδόσεις που συγχέονται με τους 

Ιουδαίους και την ιδιαιτερότητά τους στον αρχαίο κόσμο δυο σημεία είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά για την ιστορική και την θεολογική κατανόηση του 

φαινομένου της ανεικόνιστης λατρείας του ιουδαϊκού θεού. Πρώτον, οι 

περισσότεροι αρχαίοι συγγραφείς μαρτυρούν την ιδιαιτερότητα ενός κενού 

αδύτου στον Ναό των Ιεροσολύμων, το οποίο θα αντίκρισε ο Πομπήιος ή σε 

κάποιες παραδόσεις ακόμα και ο Μ. Αλέξανδρος. Η απουσία κάποιου 

λατρευτικού ειδώλου ή συμβόλου από το άδυτο είναι και η ένδειξη μιας 

ανεικόνιστης λατρείας. Η θεότητα των Ιουδαίων δεν απεικονίζεται, αλλά, όπως 

τονίζει και ο Τίτος Λίβιος επίσης δεν ονομάζεται. Ο ιουδαϊκός Θεός και Κύριος 

κατά τα ελληνορωμαϊκά χρόνια είναι διεθνώς γνωστός ως ανεικόνιστος και 

ανώνυμος. Δεύτερον, η έλλειψη ειδώλου δεν εμφανίζεται στα γραπτά Λατίνων 

και Ελλήνων ιστορικών ή γεωγράφων σαν κάτι τυχαίο, αλλά γίνεται κάποια 

αναφορά, έστω και ελάχιστης έκτασης, στο θεωρητικό υπόβαθρο του 

φαινομένου, το οποίο οφείλεται στον νομοθέτη Μωυσή. Ο Ιουδαϊκός θεός δεν 

έχει είδωλο, επειδή η μορφή του είναι παντελώς άγνωστη και κάθε τι ανθρώπινο 

διακηρύσσεται ανίκανο να αποδώσει το απόλυτο, τον έναν Θεό2089. Επομένως, 

στους εθνικούς συγγραφείς αναγνωρίζεται το φαινόμενο της ιουδαϊκής, 

2087 Το ιουδαϊκό ανεικόνιστο κατανοείται με το πρίσμα της κριτικής κατά του 
ανθρωπομορφισμού του θείου από τους Έλληνες φιλοσόφους, Ξενοφάνη, Ηράκλειτο και 
Πλάτωνα.  Η απουσία ανθρωπομορφικής απόδοσης του θείου γίνεται ο κρίκος που θα 
συνδέσει τους Ιουδαίους με την αρχαία φιλοσοφία. Βλ. M. SATLOW: “Theophrastus’s 
Jewish Philosophers”, στο Journal of Jewish Studies LIX. 2008, σελ. 1-20. 
2088 U.KELLERMANN: „Der Dekalog in den Schriften des Frühjudentums“, στο  
H.G.Reventlow: Weisheit, Ethos und Gebot, Neukirchen 2001, σελ. 185. 
2089 Αυτή την ιδέα εκφράζει ο ΙΩΣΗΠΟΣ στην απολογία του Κατά Απίωνος 2.190 -191: "ὁ 
θεὸς ἔχει τὰ σύμπαντα παντελὴς καὶ μακάριος͵ αὐτὸς αὑτῷ καὶ πᾶσιν αὐτάρκης͵ ἀρχὴ καὶ 
μέσα καὶ τέλος οὗτος τῶν πάντων͵ ἔργοις μὲν καὶ χάρισιν ἐναργὴς καὶ παντὸς οὗτινος 
φανερώτερος͵ μορφὴν δὲ καὶ μέγεθος ἡμῖν ἄφατος· πᾶσα μὲν ὕλη πρὸς εἰκόνα τὴν τούτου 
κἂν ᾖ πολυτελὴς ἄτιμος͵ πᾶσα δὲ τέχνη πρὸς μιμήσεως ἐπίνοιαν ἄτεχνος. οὐδὲν ὅμοιον οὔτ΄ 
εἴδομεν οὔτ΄ ἐπινοοῦμεν οὔτ΄ εἰκάζειν ἐστὶν ὅσιον".  
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ανεικόνιστης λατρείας ως αποτέλεσμα θεολογικής διεργασίας. Στην αποφατική 

αυτή στάση της βιβλικής θρησκείας των ελληνορωμαϊκών χρόνων φαίνεται ότι 

συναντούν οι πολέμιοι των ειδώλων προφήτες τον Έλληνα φιλόσοφο Ξενοφάνη, 

αλλά και τους φιλοσόφους της Στωάς. 

 

IIΙ.1.2.β. Οι εικονογραφικές Πηγές - Η αψίδα του Τίτου στην Ρώμη 

 Η απουσία ενός λατρευτικού ειδώλου από το Άγιο των Αγίων του 2ου Ναού 

των Ιεροσολύμων είναι καθώς φαίνεται ένα γνωστό ζήτημα στον 

ελληνορωμαϊκό κόσμο.  Η έλλειψη αυτή αποτυπώνεται σε ένα ανάγλυφο με 

θέμα τον θρίαμβο του Τίτου, στην ομώνυμη αψίδα πάνω στον μικρό λόφο Velia, 

ανάμεσα από το Κολοσσαίο και το Forum Romanum (εικ. 497. 498.). H αψίδα δεν 

χτίστηκε για τον θρίαμβό του Τίτου, αλλά την κατασκεύασε ο Δομητιανός για 

την αποθέωσή του μεγαλύτερου αδελφού του, όπως βεβαιώνει το ανάγλυφο της 

ανάληψης του καίσαρα Τίτου στην κορυφή.  Ο Δομητιανός που κληρονόμησε  

την αυτοκρατορική εξουσία  από τους δυο προηγούμενους αυτοκράτορες, τον 

πατέρα του Βεσπασιανό και τον αδελφό του Τίτο, προτίμησε  να διακοσμηθεί η 

αψίδα με θέματα από τον θρίαμβο των ιουδαϊκών πολέμων.  

 Το πρώτο ανάγλυφο εμφανίζει τον Τίτο πάνω στο τέθριππό του να 

εισέρχεται θριαμβευτής στην πόλη, ενώ το ακριβώς απέναντι εμφανίζει το 

στιγμιότυπο της πομπής με τα λάφυρα από την Ιερουσαλήμ. Τα λάφυρα 

μεταφέρονται για την παρέλαση πάνω σε φορεία (fercula), ενώ μπροστά από 

κάθε αντικείμενο προηγείται ένας δούλος ή υπάλληλος με μια πινακίδα πάνω σε 

δοκό (tabula ansata).  Πάνω στις πινακίδες αυτές φαίνεται ότι ήταν γραμμένο το 

όνομα και το είδος κάθε αντικειμένου που περνούσε μπροστά από τα μάτια των 

Ρωμαίων. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στο ανάγλυφο τηρείται η σειρά, την οποία 

μνημονεύει ο Ιώσηπος: προηγείται η χρυσή τράπεζα2090, έπεται η επτάφωτος 

λυχνία και τέλος ακολουθεί ο νόμος των Ιουδαίων, δηλαδή τα βιβλία της 

2090 Ο Ιώσηπος δεν αναφέρεται στις αργυρές τρομπέτες που φαίνεται να έχουν στερεωθεί 
στο φορείο μεταφοράς της χρυσής τράπεζας με τα σκεύη του ναού. βλ. Ιουδαϊκός 
Πολεμος 7.148-149: «πολλαὶ δὲ καὶ νῆες εἵποντο. λάφυρα δὲ τὰ μὲν ἄλλα χύδην ἐφέρετο͵ 
διέπρεπε δὲ πάντων τὰ ἐγκαταληφθέντα τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερῷ͵ χρυσῆ τε τράπεζα τὴν 
ὁλκὴν πολυτάλαντος καὶ λυχνία χρυσῆ μὲν ὁμοίως πεποιημένη͵ τὸ δ΄ ἔργον ἐξήλλακτο τῆς 
κατὰ τὴν ἡμετέραν χρῆσιν συνηθείας». 
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Πεντατεύχου ως περγαμηνές2091. Βέβαια τα βιβλία δεν απεικονίζονται στο 

ανάγλυφο, παρά μόνο η πινακίδα πληροφόρησης  για το κοινό. 

  Στην πομπή συμμετείχαν και αρκετοί στρατιώτες ή υπάλληλοι που 

μετέφεραν χρυσελεφάντινα αγάλματα της θεάς Νίκης2092, προφανώς για να 

τονιστεί η αξία της νίκης κατά των Ιουδαίων. Αν υπήρχε κάποιο λατρευτικό 

είδωλο ή σύμβολο στο άδυτο του ναού, δεν θα μπορούσε να λείπει από την 

πομπή του θριάμβου του Τίτου. Σαφώς δεν μπορεί να θεωρηθεί άτοπος ο 

ισχυρισμός ότι το ανάγλυφο τεκμηριώνει έμμεσα ότι το Άγιο των Αγίων του 

Ναού της Ιερουσαλήμ ήταν εντελώς άδειο, όπως αναφέρουν οι γραπτές πηγές 

της εποχής. Τα χρυσά αντικείμενα που εικονίζονται μεταφέρθηκαν στον ναό της 

Ειρήνης που έχτισε ο Βεσπασιανός και αφιερώθηκαν στην θεά2093. Είναι αρκετά 

ενδιαφέρον ότι ο ναός αυτός λειτούργησε σύμφωνα με τον Ιώσηπο σαν ένα 

μουσείο της εποχής, στο οποίο μπορούσε κανείς να θαυμάσει σημαντικά 

αντικείμενα από όλη την οικουμένη. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από τον συγγραφέα 

για το καταπέτασμα του ναού και τα βιβλία του Νόμου, τα οποία φύλαξε στο 

ανάκτορό του ο ίδιος ο αυτοκράτορας Φλάβιος-Βεσπασιανός2094. Η ξεχωριστή 

μεταχείρηση του καταπετάσματος και των βιβλίων του νόμου φανερώνει ότι τα 

πιο ιερά από τα αντικείμενα ανάμεσα στα λάφυρα δεν ήταν παρά η 

Πεντάτευχος και το καταπέτασμα από το Άγιο των Αγίων.  

 

 

 

2091 ΙΩΣΗΠΟΥ, Ιουδαϊκός Πόλεμος 7.150-151: «ὅ τε νόμος ὁ τῶν Ἰουδαίων ἐπὶ τούτοις 
ἐφέρετο τῶν λαφύρων τελευταῖος». 
2092 ΙΩΣΗΠΟΥ, Ιουδαϊκός Πόλεμος 7.15-152: «ἐπὶ τούτοις παρῄεσαν πολλοὶ Νίκης ἀγάλματα 
κομίζοντες· ἐξ ἐλέφαντος δ΄ ἦν πάντων καὶ χρυσοῦ ἡ κατασκευή». 
2093 ΙΩΣΗΠΟΥ, Ιουδαϊκός Πόλεμος 7.158-162: «Μετὰ δὲ τοὺς θριάμβους καὶ τὴν βεβαιοτάτην 
τῆς Ρωμαίων ἡγεμονίας κατάστασιν Οὐεσπασιανὸς ἔγνω τέμενος Εἰρήνης κατα σκευάσαι· 
ταχὺ δὲ δὴ μάλα καὶ πάσης ἀνθρωπίνης κρεῖττον ἐπινοίας ἐτετελείωτο. τῇ γὰρ ἐκ τοῦ 
πλούτου χορηγίᾳ δαιμονίῳ χρησάμενος ἔτι καὶ τοῖς ἔκπαλαι κατωρθωμένοις γραφῆς τε καὶ 
πλαστικῆς ἔργοις αὐτὸ κατεκόσμησεν· πάντα γὰρ εἰς ἐκεῖνον τὸν νεὼ συνήχθη καὶ 
κατετέθη͵ δι΄ ὧν τὴν θέαν ἄνθρωποι πρότερον περὶ πᾶσαν ἐπλανῶντο τὴν οἰκουμένην͵ ἕως 
ἄλλο παρ΄ ἄλλοις ἦν κείμενον ἰδεῖν ποθοῦντες. ἀνέθηκε δὲ ἐνταῦθα καὶ τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ τῶν 
Ἰουδαίων χρυσᾶ κατασκευάσματα σεμνυνόμενος ἐπ΄ αὐτοῖς». 
2094 ΙΩΣΗΠΟΥ, Ιουδαϊκός Πόλεμος 7.162: «τὸν δὲ νόμον αὐτῶν καὶ τὰ πορφυρᾶ τοῦ σηκοῦ 
καταπετάσματα προσέταξεν ἐν τοῖς βασιλείοις ἀποθεμένους φυλάττειν». 
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ΙΙΙ.2. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΙΙΙ.2.1. ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΜΑΤΣΕΒΩΘ  

ΙΙΙ.2.1.1. Οι λίθοι ματσεβώθ και οι λειτουργίες τους. 

Το ουσιαστικό מצבה (ματσεβά) προέρχεται από το ρήμα נצב που έχει τη 

σημασία "στήνω", "ιδρύω"2095. Το ρήμα αυτό χρησιμοποιείται και στα έπη της 

αρχαίας Ουγκαρίτ ως τεχνικός όρος για να δηλώσει την τελετουργική ίδρυση 

μιας στήλης sikannu. Στο έπος του Ακχάτ ανάμεσα στις υποχρεώσεις ενός γιού 

είναι να στήσει μια λίθινη στήλη („nșb skn“)  μετά τον θάνατο πατέρα του2096.  Αν 

και η αντίληψη αυτή γίνεται κατανοητή στα πλαίσια της προγονολατρίας και 

των τιμών στους νεκρούς βασιλείς, φανερώνει ωστόσο ότι υπήρχε κάποιο 

τελετουργικό σχετικά με την καθίδρυση, την τοποθέτηση κάποιας λίθινης 

στήλης σε όρθια θέση. Βέβαια, ο όρος που χρησιμοποιείται στην αρχαία 

Ουγκαρίτ δεν είναι ένα παράγωγο του ρήματος nșb, αλλά ένα ουσιαστικό που 

προέρχεται από το ρήμα skn, «κατοικώ»2097. Αυτό φανερώνει ότι στην αρχαία 

Ουγκαρίτ, όπως και σε άλλες συριακές πόλεις της Εποχής του Χαλκού, όπως το 

Μάρι, την Έμπλα και την Κάτνα, παρουσιάζεται η πεποίθηση ότι η λίθινη στήλη 

γίνεται κατοικία (sikkānu) του πνεύματος κάποιας θεότητας, στην οποία ο λίθος 

αφιερώνεται2098. H επιγραφή της επιτάφιας ανάγλυφης στήλης του βασιλιά 

Κουτταμούβα  από την αρχαία Σαμάλ που ήρθε στο φως το 2008  μαρτυρεί 

επίσης ότι μια λίθινη στήλη γίνεται κατοικία της ψυχής του νεκρού 2098F

2099. Ακριβώς 

2095 Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi“ στο B. Janowski/K. Koch/ G. Wilhelm (Hg), 
Religionsgeschichtliche Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament, 
(OBO 129) Freiburg 1993,  σελ. 99. Πρβλ. J. CAMBERONI: „מצבה“, στο ThWAT τομ. IV., στ. 
1064-1074. Πρβλ. S . SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 357. 
2096 Πρόκειται για το KTU 1.17 I 26-27: «nșb skn ilibah bqdš ztr ῾mh», «(ο γιός) ιδρύει μια στήλη 
για τον θεοποιημένο πατέρα του (και) ένα λατρευτικό σύμβολο για τους προγόνους». Ο 
όρος ztr εμφανίζεται σε συνωνυμικό παραλληλισμό με την λατρευτική στήλη (skn), 
πράγμα που φανερώνει ότι πρόκειται για ένα επίσης λατρευτικό αντικείμενο. Έχει 
προταθεί η εξήγηση ότι πιθανόν αναφέρεται στο λουβικο-χετιτικό όρο šittar που έχει την 
σημασία «ηλιακός δίσκος». Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό.π. σελ. 89 ιδ. σημ. 
12. 
2097 M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό.π. σελ. 89-90. 
2098 T. METTINGER: No Graven Image?...ό. π. σελ. 115-115. 
2099 Βλ. H. MELCHERT: “Remarks to the kuttamuwa inscription” στο Kubaba 1 (2010), σελ. 5-
11. 
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το ίδιο φανερώνουν και λουβικές επιγραφές, στις οποίες χρησιμοποιείται ο ίδιος 

όρος για τις επιτάφιες λίθους, αλλά και για τις λατρευτικές στήλες των θεών2100.  

Όπως αναφέρει ο U. AVNER στα Χρονικά του Tukulti Ninurta Β΄ γίνεται λόγος 

για μια διανυκτέρευση του ασσυριακού στρατού σε μια περιοχή με ιερούς λίθους, 

οι οποίοι χαρακτηρίζονται "λίθοι, στους οποίους κατοικούν οι μεγάλοι θεοί"2101.  

Τα ριζικά σύμφωνα του ρήματος  nșb σχηματίζουν και το ουσιαστικό "στήλη" 

στην αραμαϊκή γλώσσα. Συναντάται στην επιγραφή του βασιλιά (נצב)   της 

Σαμάλ Παναμμούβα Α΄, ο οποίος αφιέρωσε στον θεό Χαδάδ ένα άγαλμα του 

θεού2101F

2102. Το άγαλμα είχε στηθεί σύμφωνα με την επιγραφή στην βασιλική 

νεκρόπολη και έπαιζε, όπως φαίνεται από τους στ. 17. 21-22, κεντρικό ρόλο στη 

λατρεία. Αυτό προκύπτει από την αναφορά στην προγονολατρία, αφού το 

πνεύμα του νεκρού βασιλιά καλείται να φάει και να πιει με τον θεό Χαδάδ2102F

2103. Η 

επιγραφή βρίσκεται πάνω στο άγαλμα και γεννάται το ερώτημα για την 

σημασία του όρου. Για να χαρακτηριστεί  έτσι ένα τρισδιάστατο γλυπτό μιας 

θεότητας σημαίνει προφανώς ότι ισάξια με αυτό είναι και μια λίθινη στήλη ή 

ένας απλός λίθος αφιερωμένος σε αυτόν.  

Στην εβραϊκή γλώσσα ο όρος ματσεβά δεν χαρακτηρίζει έναν οποιοδήποτε  

λίθο. Πρόκειται για έναν όρο που δεν σχετίζεται με την πράξη της κατασκευής, 

άλλωστε  σε πολλές περιπτώσεις  οι λίθοι είναι ακατέργαστοι, αλλά με την 

2100  Το φαινόμενο εμφανίζεται στην γλώσσα της Λυκίας, της Λυδίας και την λουβική. 
Αντίθετα, στα χεττιτικά ποτέ ο όρος huwassi δεν χρησιμοποιείται για κάποιον επιτύμβιο 
λίθο. Βλ. H. MELCHERT: “Remarks to the kuttamuwa inscription” στο Kubaba 1 (2010), σελ. 
9. 
2101 Όπως σημειώνει ο U. AVNER: "he camped by the stones in which the great gods are dwelling" 
βλ. U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert” στο Biblical Archaeology Review May – June 2001, 
σελ. 33. 
2102 Οι H. DONNER & RÖLLIG (ΚΑΙ 214, 1 & 14. σελ. 214-215) μεταφράζουν “Statue”. Πρβλ.  
M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό.π. σελ. 100 σημ. 85. Για την μετάφραση της 
επιγραφής, αλλά και εικόνες του αγάλματος που στήθηκε στον χώρο ταφής των 
βασιλέων της Σαμάλ και σήμερα βρίσκεται στο Βερολίνο βλ. R.-B. WATKE.  SAM’AL – Ein 
Aramäischer Stadtstaat des 10. bis 8. Jhs. V. Chr. Und die Geschichte seiner Erforschung, Mainz  
2005, σελ. 61-62, 26-27 εικ. 25 & 26, σελ. 43 εικ. 44, σελ. 68 εικ. 61. 
2103 Μνημονεύεται επίσης  ένα άγαλμα του νεκρού Παναμούβα προφανώς πάνω από τον 
τάφο του βασιλιά και ίσως να πρόκειται για ένα άγαλμα, τμήμα του οποίου βρέθηκε εκεί 
κοντά. Και για το άγαλμα του βασιλιά χρησιμοποιείται η ίδια λέξη. Όπως τονίζει ο 
NIEHR η πρακτική αυτή προέρχεται από τα χεττιτικά έθιμα λατρείας των προγόνων. Βλ.  
H. NIEHR: „Bestattung und Ahnenkult in den Königshäusern von Sam’al (Zincirli) und 
Guzāna (Tell Ḥalāf) in Nordszrien“, στο ZDPV 122 (2006), σελ. 11-139 κυρίως 117-119. 
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πράξη της τελετουργικής τοποθέτησή του σε όρθια θέση με συνέπεια την 

διαφοροποίησή του από τους λίθους που συναντούνται στην φύση2104.  Το 

ουσιαστικό מצבה δομείται με την χρήση του προθεματικού מ και την κατάληξη 

θηλυκού και εμφανίζεται 34 φορές στην Π.Δ., καθώς επίσης εμφανίζονται  και οι 

συνώνυμοι τού όροι λίθος (עבן) και κίονας, στήλη (עמד & עמוד). Υπάρχουν αρκετά 

κείμενα στην Π.Δ., στα οποία γίνεται λόγος για τις λίθινες στήλες, και για τους 

ακατέργαστους ή και κατεργασμένους λίθους που φαίνεται ότι παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην λατρεία του Γιαχβέ, αλλά και άλλων θεοτήτων.  

Πέρα από τον χαρακτηρισμό (עבן מסיכית) δεν εμφανίζεται  κάποια 

συγκεκριμένη λέξη που να προσδιορίζει τις στήλες που έχουν υποστεί 

επεξεργασία και κατά συνέπεια με τον ίδιο όρο מצבה  χαρακτηρίζονται όχι μόνο 

ακατέργαστοι λίθοι, αλλά και εκείνοι που φιλοξενούν ένα ανάγλυφο ή μια 

επιγραφή2105. Για την διάκριση ανάμεσα σε ακατέργαστους, «ἀργούς» λίθους  

 και σε επεξεργασμένες στήλες μόνο τα συμφραζόμενα μπορούν να (אבנים שלמות)

βοηθήσουν2105F

2106.  

Με την αρχαιολογική σκαπάνη έχουν έρθει στο φως τέτοιοι λίθοι διαφόρων 

σχημάτων, τους οποίους ταξινομεί ο C. GRAESSER2107 σε πέντε κατηγορίες: α) 

τους ακατέργαστους ή μόνο πρόχειρα κατεργασμένους λίθους, β) τους λίθους 

που μοιάζουν με πλάκες και έχουν σταθερό πάχος σε όλη την έκτασή τους 

καθώς και στρογγυλεμένη κορυφή, γ) τους στρογγυλούς στην κατατομή με 

απλή, πλατειά μπροστινή επιφάνεια, δ) τους τετράγωνους στην κατατομή με 

2104 Βλ. C. GRAESSER: “Standing Stones in Ancient Palestine” στο The Biblical Archaeologist, 
Vol. 35, No. 2 (May, 1972), σελ. 34. Αυτή η σημασία φαίνεται και στην βιβλική διήγηση του 
ονείρου του Ιακώβ στην Βαιθήλ (Γεν 28), σύμφωνα με την οποία σε ματσεβά 
μετατρέπεται ο λίθος που χρησίμευσε στον Ιακώβ για προσκέφαλο την νύχτα της 
αποκάλυψης του θεού.   
2105 S. SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 257-258.  Ο C. GRAESER (“Standing 
Stones… ό. π. σελ. 35) κάνει μια διάκριση ανάμεσα  στις ματσεβώθ, τους ανεικόνιστους 
λίθους χωρίς επιγραφή ή αναγλυφα και τους ενεπίγραφους λίθους που χαρακτηρίζει 
στήλες (steles). Αλλά η διάκριση αυτή, όπως μαρτυρούν ενεπίγραφες ματσεβώθ από το 
φοινικικό χώρο (Καρχηδόνα, Πειραιάς) δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα ευρήματα. Βλ. 
T. METTINGER: No Graven Image…ό. π. σελ. 32. Τη διάκριση αυτή θεωρεί επίσης ανώφελη 
ο M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό.π. σελ. 87.  Άλλωστε στην μετάφραση των Ο΄ο 
ίδιος όρος ματσεβά αποδίδεται ως «στήλη». 
2106  A. KAPELRUD: „אבן“, στο ThWAT τομ. I. στ. 50-53. 
2107 C. GRAESSER: “Standing Stones in Ancient Palestine” στο The Biblical Archaeologist, Vol. 
35, No. 2 (May, 1972), σελ. 48 & 45 εικ. 2. Και T. METTINGER: No Graven Image…ό. π. σελ. 34. 
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πλάτος συνήθως περίπου το ίδιο με το πάχος (πεσσοί) και τέλος ε) τους 

πυραμιδοειδείς λίθους με τετράγωνη συνήθως βάση και κατά συνέπεια τέσσερις 

επιφάνειες. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δύσκολη οποιαδήποτε 

κατηγοριοποίηση με ακριβή χρονολογικά και γεωγραφικά  κριτήρια. 

Το σπουδαιότερο στοιχείο από τις πληροφορίες που δίνονται στα βιβλικά 

κείμενα για τους λίθους αυτούς είναι ο ρόλος τους στην λατρεία του Γιαχβέ, 

καθώς και το ερώτημα εάν πράγματι λειτουργούσαν ως ορατά σύμβολα της 

θεϊκής παρουσίας2108. Πέρα από τη λατρευτική τους σημασία εμφανίζονται λίθοι 

σε όρθια θέση σε διάφορες περιπτώσεις και έχουν αναθηματικό, ταφικό2109 και 

γενικότερα μνημειακό χαρακτήρα. Υπάρχουν επίσης και οι ματσεβώθ που  δεν 

συμβολίζουν  την θεότητα, αλλά τους πιστούς της, όπως δείχνει το τελετουργικό 

που αναλαμβάνει ο Μωυσής στο όρος Σινά για την διαθήκη των 12 φυλών με τον 

Γιαχβέ (Εξ. 24,3-8)2110. Υπάρχουν  οι στήλες που δεικνύουν τα σύνορα ή 

λειτουργούν ως σημεία που υπενθυμίζουν μια συνθήκη, όπως φαίνεται από τον 

όρο מצבה που χαρακτηρίζει μια στήλη ως μαρτυρία για την συμφωνία μεταξύ 

του Ιακώβ και του Λάβαν (Γεν 31,45-54)2111.  Με την ίδια  λέξη χαρακτηρίζεται και 

η λίθινη στήλη πάνω από έναν τάφο, όπως  συμβαίνει στο Γεν 35,20,  όπου ως  

2111F(מצבת קברת רחל) χαρακτηρίζεται η επιτάφια στήλη του τάφου της Ραχήλ  מצבה

2112. 

2108 K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion ... ό.π. σελ. 210. 
2109 Ο K. JAROŠ εντάσσει την στήλη στον τάφο της Ραχήλ  στην πρώτη κατηγορία  (Die 
Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion ... ό.π. σελ. 210) 
2110 Πρβλ. Ιησ. 3,12 & 4,3.8. Βλ. K. JAROS: Die Stellung… ό.π. σελ. 201-211 και W. SCHMIDT:  
Alttestamentlicher Glaube… ό.π. σελ. 68. 
2111  Μια αρχαιολογική εξήγηση της συμφωνίας Βλ. U. WORSCHECH: „Jehar- Sahaduta, Gal-
Ed und eine massebah – Eine archäologische Notiz zu Gen 31, 47-54„ στο Spes Christian 9-10 (1998-
1999), σελ. 14-24. Οι συνθήκες στην αρχαία Ανατολή καταγράφονταν και οι θεότητες των 
συμβαλλομένων καλούνταν ως μάρτυρες. Μια τέτοια ερμηνεία δίνεται και στη σειρά των 
τεράστιων στηλών της Γκέζερ που κατανοούνται ως λίθοι μάρτυρες μιας συνθήκης 
ισάριθμων φυλών.  βλ. S . SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 360 σημ 20.  
2112 Πολυάριθμες επιτάφιες στήλες έχουν έρθει στο φως στην Φοινίκη και στις φοινικικές 
αποικίες της βορείου Αφρικής, την Σαρδηνία κ.α. Από καρχηδονιακές ενεπίγραφες 
στήλες σώζεται η φοινικική ονομασία mșbt που ανταποκρίνεται στο εβρ. מצבה. Βλ. S. 
SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 361 σημ. 25. Σε επιγραφές από το 
βόρειοσημιτικό χώρο εμφανίζεται ο όρος npš που αντιστοιχεί στο εβρ. נפש και σημαίνει 
"ζωτική δύναμη", "ψυχή", πράγμα που δείχνει ότι ο λίθος σχετίζεται με τον νεκρό. Είναι 
πολύ πιθανό ότι το μνημείο npš αντιπροσωπεύει τον νεκρό και  ισχύει ως κατοικία της 
ψυχής του. Οι λίθοι αυτοί γίνονται κέντρο της λατρείας των νεκρών και γενικότερα της  
προγονολατρίας. βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi“ ...ό. π. σελ. 104. 
Χαρακτηριστικές είναι οι αντιλήψεις των Ναβαταίων για τα μνημεία nefesh βλ. R. 
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Ένας λίθος μπορεί να λειτουργεί και σαν μνημείο, όπως αναφέρεται για τον 

Αβεσαλώμ (2 Σαμ. 16,12), ο οποίος αν και ενταφιάστηκε στην περιοχή του 

Εφραίμ (2 Σαμ. 18, 6 & 17), είχε ήδη στήσει εν ζωή μια στήλη για να λειτουργήσει 

σαν σημείο (יד), ώστε να παραμείνει το όνομα του γνωστό στις μετέπειτα 

γενιές2112F

2113.  

Όρθιοι λίθοι λειτουργούν επίσης και ως σύμβολα μιας νίκης, σαν σταθερά  

τρόπαια.  Ο Σαμουήλ στήνει μια πέτρα  (אבן) ως μνημείο της νίκης του Ισραήλ , 

την οποία αφιερώνει στον Γιαχβέ (1 Σαμ. 7,12). Για τον λόγο αυτό μετονομάζεται 

η τοποθεσία σε «λίθος τοῦ βοηθοῦ» ( אבן העזר)2113F

2114. Όπως δείχνει το τελευταίο 

παράδειγμα για μια στήλη-τρόπαιο που αφιερώνεται στο Γιαχβέ, αλλά και η 

στήλη της συνθήκης μεταξύ του Ιακώβ και του Λάβαν οι λίθινες στήλες μπορούν 

να εμφανίζουν περισσότερες  λειτουργίες και να συνδυάζουν τον ρόλο τους στην 

λατρεία με άλλες πρακτικές, όπως η ανάμνηση ενός γεγονότος ή μιας συνθήκης, 

στην οποία οι θεοί καλούνται ως εγγυητές.  Σαφές είναι ότι και στις δυο 

περιπτώσεις θεότητα και λίθος συνδέονται. 

Ο C. GRAESSER2115 διακρίνει τέσσερις λειτουργίες που χαρακτηρίζουν τους 

λίθους: α) τις ματσεβώθ ως νομικούς ή συνοριακούς λίθους, β) τους επιτάφιους, 

γ) τους αναμνηστικούς, όπως τα μνημεία τρόπαια και τέλος δ) εκείνους που 

έχουν σαφή λατρευτική χρήση. Την παραπάνω κατηγοριοποίηση ακολουθούν ο 

K. JAROS και η S. SCHROER2116. O DE PURY2117 ακολουθεί μια τριμερή διάκριση 

των περιπτώσεων σε λίθους που λειτουργούν α) ως έδρες θεοτήτων, β) ως έδρες 

των ψυχών των νεκρών και γ) εκείνους που λειτουργούν ως θυσιαστήρια. Ο  M. 

WENNING: „The Betyls of Petra“ στο Bulletin of the American Schools of Oriental Research 324 
(2001), σελ. 87-88.  
2113 Βλ. E. STOCKTON: “Sacred Pillars in the Bible” στο Australian Biblical Review XX. (October 
1972), σελ. 16-32 ιδι. 23 
2114 S . SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ.  362. 
2115C. GRAESSER: “Standing Stones in Ancient Palestine” στο The Biblical Archaeologist, Vol. 
35, No. 2 (May, 1972), σελ. 37. 
2116  Βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion ...ό.π. σελ. 210, &  S. 
SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ.  359-367, πρβλ. M. HUTTER: „Kultstelen und 
Baityloi...ό.π. σελ. 87 & T. METTINGER: No Graven Image…ό. π. σελ. 32. 
2117 M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό.π. σελ. 87 σημ. 1. 
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HUTTER2118  προτείνει πιο απλά να διακριθούν οι λίθοι ματσεβώθ σε δυο βασικές 

κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τους λίθους που έχουν σαφή λατρευτική 

λειτουργία ως αποδέκτες της λατρείας, ακριβώς όπως τα ανθρωπόμορφα και 

ζωόμορφα λατρευτικά είδωλα.  Ενώ μια δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει 

όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μνημειακού χαρακτήρα. Ίσως οι επιτάφιες 

στήλες θα έπρεπε να αποτελούν ξεχωριστή ομάδα, επειδή στις πηγές εκτός του 

όρου ματσεβά (Γεν 35, 20)2119, εμφανίζεται μια ιδιαίτερη λέξη για τέτοιου είδους 

μνημεία που εξυπηρετούν τη λατρεία των νεκρών, ο όρος nfš.  

Στην συνέχεια προτιμήθηκε η χρήση του χαρακτηρισμού ιερός λίθος  και του 

όρου ματσεβά, καθώς και η απόδοση του στα ελληνικά από τους Ο΄ ως στήλη. 

Στην έρευνα εμφανίζεται ευρεία χρήση του λατινικού όρου cippus και του 

προερχόμενου από τις σημιτικές γλώσσες ελληνικού όρου βαίθυλος, βαιθύλιον 

που σύμφωνα με μια ερμηνεία μπορεί να συσχετιστεί με τον όρο Βεθ-ελωχίμ που 

μαρτυρείται στις στήλες της επιγραφής Σεφιρέ στην Συρία2120, αλλά και την 

διήγηση του ονείρου του Ιακώβ στην Βαιθήλ (Γεν 28). Δεν γίνεται χρήση του όρου 

αυτού, όχι μόνο εξαιτίας της ασάφειας του στην Π.Δ., αλλά κυρίως εξαιτίας της 

απουσίας του από τις επιγραφικές μαρτυρίες σε εβραϊκά και σε φοινικικά 

μνημεία. Στην πρόσφατη έρευνα μέσα από μια κριτική στις πηγές η χρήση του 

όρου βαίθυλος για τα βιβλικά ματσεβώθ φαίνεται ιδιαίτερα προβληματική2121. 

 

ΙΙΙ.2.1.2. Οι λίθοι ματσεβώθ στην  Π.Δ.  

ΙΙΙ.2.1.2.α. Χρήση και άρνηση των  ματσεβώθ 

Οι λίθοι ματσεβώθ, όπως τα θυσιαστήρια (מזבחות ή חמנים) και οι ξύλινες 

λατρευτικές στήλες (אשרים) είναι τα βασικά αντικείμενα ενός υπαίθριου ιερού 

2121F(במה)

2122. Στο Δευτερονόμιο φαίνεται ότι μόνο το θυσιαστήριο γίνεται αποδεκτό 

από τα παραπάνω, ενώ μια ματσεβά, όπως και μια ασσερά χαρακτηρίζονται ως 

2118 M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό.π. σελ. 103-106, πρβλ. T. METTINGER: No 
Graven Image…ό. π. σελ. 32. 
2119 M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό.π. σελ. 103-106. βλ. H. DONNER-RÖLLIG: KAI 
ΙΙ., επιγρ. αρ.  35 & 202Α. 
2120 T. METTINGER: No Graven Image…ό. π. σελ. 35. 
2121 Μ GEIFMAN: “The Aniconic Image of the Roman Near East”… ό. π. σελ. 39-37. 
2122 N. ΟΛΥΜΠΙΟΥ: Το Βαμά ως Χώρος Λατρείας… ό. π. σελ. 309-317. 
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μισητά αντικείμενα από τον Γιαχβέ, τον θεό του Ισραήλ, οπότε δεν υπάρχει θέση 

για αυτά πλάι στο θυσιαστήριο του2123. Επομένως, σε πρώτη φάση ένα ιερό του 

Γιαχβέ θα πρέπει να έχει μόνο θυσιαστήριο και αυτό είναι μια ουσιαστική 

διαφορά από τα άλλα βαμώθ. Βέβαια, όλα αυτά τα ιερά της υπαίθρου, εκτός του 

τόπου που θα διαλέξει ο θεός στην χώρα για να κατοικήσει το όνομά του, 

δηλαδή της Ιερουσαλήμ2124, κηρύσσονται στο βιβλίο του Δευτερονομίου ως ιερά 

των εθνών. Και ο Ισραήλ  για να τηρήσει τα προστάγματα του Γιαχβέ οφείλει να 

διώξει τα έθνη από τον τόπο, να καταστρέψει τα ιερά τους, να γκρεμίσει τα 

θυσιαστήριά τους, να συντρίψει τις ματσεβώθ, να κάψει τις ξύλινες λατρευτικές 

στήλες (ασερίμ), να κομματιάσει τα είδωλα των θεών και να εξαλείψει τα 

ονόματα των θεών αυτών από την χώρα2125. Οι νομικές συλλογές περιέχουν 

απαγορεύσεις των λατρευτικών στηλών, όπως και των άλλων λατρευτικών 

αντικειμένων που έχουν τα ιερά της υπαίθρου  (Δευτ 16, 21-222126, πρβλ. Εξ. 23,24 

& Δευτ. 7,5). Με εξαίρεση κάποιες πληροφορίες από το βιβλίο του Ιησού του 

Ναυή, γενικά το δευτερονομιστικό ιστορικό έργο, καθώς και τα βιβλία των 

Χρονικών οι λατρευτικές στήλες θεωρούνται ταυτόσημες με την αποστασία και 

την ειδωλολατρία. Στην Π.Δ. εμφανίζεται μια διττή κατάργηση της λατρείας  

των ιερών της υπαίθρου (βαμώθ) με σαφή απαγόρευση των ιερών λατρευτικών 

λίθων (ματσεβώθ).  Μια παράδοση αναγνωρίζει ότι τα ιερά αυτά υπηρετούσαν τη 

λατρεία του Γιαχβέ και θέλει πρωταγωνιστή στην κατάργηση τους το βασιλιά 

Εζεκία, ο οποίος φαίνεται εδώ ότι πρώτος θέσπισε και την λατρεία του Γιαχβέ 

αποκλειστικά στην Ιερουσαλήμ2127.  Μια νεώτερη όμως  παράδοση θεωρεί τα 

υψηλά ως ιερά της ειδωλολατρίας, της λατρείας άλλων θεών και όχι μιας μορφής 

της λατρείας του Γιαχβέ, έστω αρχαιότερης ή ξεπερασμένης. Ως πρωταγωνιστής 

στην κατάργηση τους προβάλλεται ο βασιλιάς Ιωσίας με την περίφημη 

μεταρρύθμισή του (2 Βασ 23 ιδιαίτερα στ. 5-6 & 13-14). Ίσως και η διήγηση για την 

καταστροφή της λίθινης λατρευτικής στήλης του Βάαλ και της ξύλινης 

λατρευτικής στήλης της Ασσερά στον ναό του Βάαλ από τον Γιεχού στην 

2123  Δευτ. 16, 21-22. 
2124  Δευτ. 12, 4-7. 
2125  Δευτ. 12,2-3. 
2126 T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 167. 
2127 T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 167 σημ. 136. 
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Σαμάρεια θα πρέπει να συσχετιστεί με τα έργα των δυο εκλεκτών βασιλέων του 

νοτίου κράτους (2 Βασ 10, 26-27)2128. 

 Σε μια συστηματική διάκριση των βιβλικών αναφορών στις λίθινες 

στήλες ματσεβώθ, δεκατρείς αναφορές είναι θετικές ή τουλάχιστον  

αναφέρονται με ουδετερότητα στο φαινόμενο και μάλιστα οι οκτώ από αυτές 

στο βιβλίο της Γενέσεως. Αισθητά θετική είναι μια αναφορά στις ματσεμπώθ 

στον προφήτη Ησαΐα, ένα κείμενο που βοηθά στη χρονολόγηση της χρήσης των 

λίθων στη λατρεία του Γιαχβέ2129. Πράγματι, οι αναφορές στην σημασία των 

λατρευτικών στηλών στην λατρεία του Ισραήλ που σώζονται στα βιβλία των 

προφητών είναι ιδιαίτερης σημασίας. Στις προφητικές αυτές ρήσεις αναφέρονται 

οι λίθινες στήλες σε παραλληλισμό με τα θυσιαστήρια (Ωσ. 10,1 & Ησ. 19,19) με 

τις θυσίες (Ωσ. 3,4) και με τον Ναό (Ιερ. 43,13), αλλά και σε συνδυασμό με τα 

είδωλα (Μιχ. 5,12)2130. Η ρήση του προφήτη Ωσηέ (Ωσ. 3,4) δείχνει ότι οι 

λατρευτικές στήλες συνυπολογίζονται στα βασικά στοιχεία της ιερής λατρείας, 

τουλάχιστον των βορείων φυλών του Ισραήλ στα χρόνια του2131.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αρνητικής αντιμετώπισης των στηλών στους προφήτες είναι μια 

αναφορά στο βιβλίο του προφήτη Μιχαία (5,12). Ο παραλληλισμός των όρων 

είδωλα και λίθινες στήλες στην απειλητική ρήση καταστροφής του προφήτη 

χαρακτηρίζει και τα δυο είδη ιερών αντικειμένων ως «έργα των χειρών σου», 

πράγμα που φανερώνει ότι αντιμετωπίζονται όπως και τα είδωλα ως έργα 

χειρών ανθρώπων2132. 

2128 Για το ζήτημα της ιστορικότητας των μεταρρυθμίσεων αυτών βλ. I. ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ: Η 
θρησκευτική μεταρρύθμιση του βασιλιά Ιωσία και η σημασία της, Θεσσαλονίκη 1994. Βλ. 
επίσης  H. NIEHR: „Die Reform des Josia“ στο W. Groß: Jeremia und die deuteronomistische 
Bewegung (BBB 98), Bodenheim 1995, σελ. 33-55, καθώς και στον ίδιο τόμο C. UELINGER: 
„Gab es eine joschijanische Kultreform? Plädoyer für ein begründetes Minimum”, σελ. 57-89. 
2129 U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert” στο Biblical Archaeology Review May – June 2001, 
σελ. 40. 
2130 M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi“ στο B. Janowski/K. Koch/ G. Wilhelm: 
Religionsgeschichtliche Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament, 
(OBO 129) Freiburg 1993,  σελ. 100. 
2131 T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 141 
2132 Η ίδια αρνητική αντιμετώπιση ειδώλων (פסלים) και λατρευτικών λίθινων στηλών 
 :τοποθετείται σε μεταγενέστερη εποχή της βιβλικής περιόδου βλ.  J. CAMBERONI (מצבות)
 .ThWAT IV. 1064-1074. Πρβλ S . SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 359 ιδ “מצבה„
Σημ. 10. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προφητεία του Ησαΐα για ένα 

θυσιαστήριο του Γιαχβέ στην Αίγυπτο και μια στήλη αφιερωμένη σε αυτόν στα 

σύνορα της (Ησα. 19,19)2133. Η προφητεία του κεφ. 19 αναφέρεται στην ημέρα που 

θα υποταχθεί η Αίγυπτος στους Ασσυρίους (στ. 23). Προφανώς, ο Ησαΐας 

αναφέρεται στην κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Ασσυρίους βασιλείς 

Ασσαρχαδών (668 π.Χ.) και Ασσουρμπανιμπάλ (667 π.Χ.)2134. Στην συνέχεια της 

προφητείας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα νότια της Αιγύπτου, επειδή 

αναφέρεται η προσπάθεια των Αιγυπτίων να ζητήσουν βοήθεια από τους 

Αιθίοπες. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά σε μια νήσο (Ησ. 20,6), 

προφανώς η Γιέβ, γνωστή από τον Ηρόδοτο ως Ελεφαντίνη, ονομασία που 

οφείλεται στο εμπόριο ελεφαντόδοντου. Αραμαϊκοί πάπυροι που ήρθαν στο φως 

στο νησί έκαναν γνωστό ότι εκεί είχε ιδρυθεί μια ιουδαϊκή αποικία που 

προφανώς συγκροτήθηκε από στρατιώτες που ακολούθησαν το ασσυριακό 

στράτευμα στην κατάκτησή του. Στην νήσο αυτή όπως αναφέρεται στους 

παπύρους της Ελεφαντίνης είχε χτιστεί ένας ναός του Γιαχβέ  με στέγη από 

κέδρους, όπως ακριβώς ο ναός του Σολομώντα. Δεν φαίνεται απίθανο μια ομάδα 

Ισραηλιτών ή Ιουδαίων μισθοφόρων που είχαν εγκατασταθεί στο νησί, ίσως 

κατά την εποχή του φαραώ Ψαμμήτιχου να έχτισαν τον συγκεκριμένο ναό για 

τις λατρευτικές τους ανάγκες2135. Και ακριβώς στην συνάφεια αυτή η αναφορά σε 

μια ματσεβά αφιερωμένη στον Γιαχβέ στα σύνορα της Αιγύπτου δεν αποκλείεται 

να υπονοεί μια λίθινη, λατρευτική στήλη στο άδυτο του ναού της Ελεφαντίνης 

για την λατρεία του Γιαχβέ2136. Η χρήση ματσεβώθ αρχαιολογικά διαπιστώνεται 

2133 B. PORTEN: “Did the Ark Stop at Elefantine?” στο Biblical Archaelogy Revew 1995, σελ. 62. 
2134 H. NISSEN: Geschichte Alt-Vorterasiens, München 1999 σελ. 100-101. K. VEENHOF: 
Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Großen (ATD 11), Göttingen 2001 
σελ. 268-275. 
2135 K. VEENHOF: Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Großen (ATD 11), 
Göttingen 2001 σελ.261-262. Για τις θεωρίες για την ίδρυση της αποικίας της Ελεφαντίνης 
βλ. Χ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Η Ιουδαϊκή Κοινότητα της Ελεφαντίνης, Θεσσαλονίκη 
2001, σελ. 48-56 
2136 Μοναδικό σημείο στήριξης μιας τέτοιας θεωρίας είναι ο όρος msgd, ο οποίος 
εμφανίζεται για μια και μοναδική φορά στους παπύρους της Ελεφαντίνης. Ο όρος αυτός 
στην αραμαϊκή γλώσσα μπορεί να σημαίνει και την λατρευτική λίθινη στήλη, πράγμα 
που μπορεί να συνηγορήσει στην υπόθεση ότι μια λίθινη στήλη είχε θέση στο άδυτο του 
ναού του Γιαχώ στη νήσο. Για το πρόβλημα του όρου msgd βλ. Χ. 
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και σε άλλα ιουδαϊκά ιερά πριν από την αιχμαλωσία (π.χ. το ιερό της Αράδ). 

Δυστυχώς, εξαιτίας των περιορισμένων πηγών, αλλά και της ολοκληρωτικής 

καταστροφής του ναού του Γιαχβέ στο νησί και της επέκτασης του ναού του 

κριόμορφου θεού Χνουμ στο χώρο καθίσταται αδύνατο ένα ασφαλές 

συμπέρασμα. 

 

ΙΙΙ.2.1.2.β. Ο Ιακώβ στην Βαιθήλ (Γεν 28) 

Το βιβλίο της Γενέσεως διασώζει τις πιο σημαντικές πληροφορίες για την 

σημασία και την λειτουργία των ματσεβώθ. Σε δυο τουλάχιστον διηγήσεις του 

βιβλίου της Γενέσεως αναφέρεται (Γεν. 28,10-22 & 35,14) ότι ο Ιακώβ έστησε ένα 

λίθο ως ματσεβά (מצבה) στην Βαιθήλ, ύστερα από την αποκάλυψη του θεού 2136F

2137. Η 

πρώτη καθίδρυση του λίθου συνδέεται με το όνειρο του Ιακώβ και την νέα 

ονομασία της Βαιθήλ από τον πατριάρχη κατά τη φυγή του στην Χαρράν (Γεν. 

28,18). Ενώ η δεύτερη φορά σχετίζεται με την αποκάλυψη του θεού ως Ελ Σαδδάι 

στον ίδιο τόπο κατά την επιστροφή του και την μετονομασία του πατριάρχη σε 

Ισραήλ (Γεν. 35, 9-15)2137F

2138. Κοινό στοιχείο στις δυο ιστορίες είναι ο λίθος που 

μετατρέπεται σε ματσεβά κατόπιν της αποκάλυψης του θεού και η αλλαγή των 

ονομάτων της πόλης σε Βαιθήλ και στην συνέχεια του Ιακώβ σε Ισραήλ. Η 

πρώτη διήγηση (Γεν. 28,10-22) παρουσιάζει πολλές επαναλήψεις και αρκετές 

ασάφειες που δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ένα κείμενο με ενιαία παράδοση. Η 

διήγηση προφανώς συνενώνει διαφορετικές μεταξύ τους αρχαίες παραδόσεις για 

να προβληθεί πρωτίστως ο Ιακώβ και δευτερευόντως η Βαιθήλ. Για τον λόγο 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Η Ιουδαϊκή Κοινότητα της Ελεφαντίνης, Θεσσαλονίκη 2001, 
σελ. 90-92. 
2137 Βλ. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 133-135. 150-159, S . 
SCHROER: In Israel gab es Bilder...ό.π. σελ. 365-368. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi...ό. 
π. σελ. 87-108, T.METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern 
Context, Stockholm 1995  σελ. 140-143, A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder (OBO 162), 
Freiburg-Göttingen 1998, σελ. 73,  I. CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine Images 
and Symbols in ancient Near Eastern Religions... ό. π. σελ. 21-43. 
2138 Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 150. Η μετονομασία σε Ισραήλ 
και μια βιβλική ετυμολόγηση του νέου ονόματος σύμφωνα με το Γεν. 32,29 γίνεται στην 
Φανουήλ, ακριβώς μετά την πάλη του Ιακώβ. 
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αυτό καταλαμβάνει η υπόσχεση του θεού στον Ιακώβ το κέντρο του κειμένου2139. 

Επίσης, το βασικό μέρος τους δευτέρου κειμένου είναι οι επαγγελίες του θεού 

στον Ιακώβ για τους απογόνους, όμοιες με εκείνες των πατέρων του Αβραάμ και 

Ισαάκ.   

Προφανώς, όπως γίνεται γενικά αποδεκτό, το κεφ. 28 συνενώνει δυο 

αυτόνομες διηγήσεις. Η βασική διήγηση περιέχει την διανυκτέρευση  του Ιακώβ 

στο ύπαιθρο, την ενύπνια αποκάλυψη του θεού και την τελετουργική καθίδρυση 

του λίθου ως ματσεβά (στ. 11-12. 17-19). Μια δεύτερη παράδοση σώζεται μόνο 

αποσπασματικά και επικεντρώνεται στην αποκάλυψη του Γιαχβέ και στην 

επαγγελία του στον Ιακώβ (στ. 13-16)2140. Ο όρκος των στ. 20-22 αναφέρεται στον 

θεό με τον όρο  אלהים και χρησιμοποιείται για την λίθινη στήλη το όνομα  בית

 πράγμα που φανερώνει μια λογική συνέχεια με το πρώτο κείμενο. Αξίζει ,אלהים

να σημειωθεί ότι χρησιμοποιείται ο όρος  בית אלהים  για την πόλη, όπως στο στ. 

17, αλλά και για τον ιερό τόπο και τον ιερό λίθο2141. Ο λίθος που χρησίμευσε ως 

προσκέφαλο αποδείχθηκε μέσω της παρουσίας του θείου αποκαλυπτικό μέσο 

και για τον λόγο αυτό μετατράπηκε σε μια ματσεβά.  Ενδιαφέρουσα είναι και η 

θεμελίωση της δεκάτης στο τέλος της διήγησης που συνηγορεί υπέρ της 

θεώρησης της παράδοσης αυτής ως αιτιολογικού θρύλου του ιερού της Βαιθήλ 

που ανάγεται έτσι στον πατριάρχη Ιακώβ. Μάλιστα  η ιστορία αυτή συνεχίζεται 

στο Γεν 35,1 & 7 κατά την επιστροφή του Ιακώβ από την Χαρράν. Όπως φαίνεται 

στο κεφ. 35, ο Ιακώβ εγκαθιδρύει την λατρεία στον τόπο της αποκάλυψης όχι 

μόνο με μια λίθινη στήλη αλλά και με ένα θυσιαστήριο (מזבח). Το θυσιαστήριο 

αυτό θα πρέπει ουσιαστικά να γίνει αντιληπτό ως η εγκαθίδρυση της λατρείας 

στην Βαιθήλ και όχι ως αντικατάσταση της λίθινης στήλης2141F

2142. 

Για την σημασία του λίθου που μετατρέπεται μέσω της τελετουργίας του 

Ιακώβ σε ματσεβά επικρατούν δυο βασικές ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεύει τον 

2139 W. SCHMIDT: Alttestamentliche Glaube…ό. π. σελ. 46-47. Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, 
Kult und Theologie...σελ. 150. 
2140 Κ. ΚΟΕΝΕΝ: Bethel. Geschichte, Kult und Theologie...σελ. 155. 
2141 Για την άποψη που θέλει το χαρακτηρισμό αυτό μόνο για τον ιερό χώρο βλ. Μ. 
GEIFMAN : “The Aniconic Image of the Roman Near East” στο T. Kaizer: The Variety of Local 
Religious Life in the Near East in the Hellenistic and Roman Periods, Leiden 2008, σελ. 49-50. 
2142 K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion...ό.π. σελ. 196. 
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λίθο ως ένα μνημείο της αποκάλυψης του θεού και η δεύτερη κατανοεί την 

ματσεβά ως το κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο του ιερού.  Αρχικά ο λίθος 

χρησιμεύει ως προσκέφαλο στον Ιακώβ και αφού η παράδοση της αποκάλυψης 

του θεού εκτεθεί ως μια ενύπνια εμπειρία, δηλαδή ένα όνειρο, τότε και ο λίθος 

γίνεται ένα σημείο, ένα ορατό σύμβολο της θεϊκής αποκάλυψης που έχει λάβει 

χώρα στον τόπο αυτό2143. Και για τον λόγο αυτό, από την οριζόντια φυσική του 

θέση στερεώνεται στην γη κάθετα για να δηλωθεί η αποκάλυψη αυτή. 

Επομένως, με τον τρόπο αυτό ο λίθος λειτουργεί, όπως προτείνει ο  C. 

WESTERMANN2144 ως μνημείο που καθιστά τον ιερό τόπο διακριτό2145.  Όμως μια 

ματσεβά πάνω στην οποία εκχέεται τελετουργικά έλαιον δεν σημειώνει απλά και 

μόνο τον τόπο της θεϊκής αποκάλυψης, αλλά λειτουργεί και ως το υλικό, ορατό 

σημείο, μέσω του οποίου ο άνθρωπος απευθύνεται λατρευτικά στην θεότητα. Η 

σπονδή ελαίου (Γεν. 35,14) ή άλλων υγρών προσφορών είναι σαφής λατρευτική 

εκδήλωση και μάλιστα πολλές συριακές, χετιτικές2146, αραβικές αλλά και 

ελληνικές πηγές μαρτυρούν τέτοιου είδους τελετουργικά σε ιερούς λίθους. 

Επομένως, ο λίθος σε όρθια θέση λειτουργεί ως αποδέκτης λατρείας και είναι 

κάτι περισσότερο από ένα μνημείο. Επίσης, υπηρετεί την λατρεία σαν ένα 

θυσιαστήριο σπονδών. Αλλά και η όρθια θέση του, όπως τα λατρευτικά 

αγάλματα των θεών, ενισχύει την ιδέα ότι ο λίθος λειτουργεί ως το λατρευτικό 

κέντρο του ιερού τόπου, ως μια αφηρημένη απόδοση του θείου2147. Δεν φαίνεται 

τυχαίο ότι δυο βιβλικά κείμενα με πολεμικό χαρακτήρα αναφέρουν τις ματσεβώθ 

μαζί με τους όρους γλυπτά και αγάλματα που δέχονται λατρεία (Λευ. 26,1 & Μιχ. 

5,13)2148. 

2143 W. SCHMIDT: Alttestamentliche Glaube…ό. π. σελ. 47. 
2144 Βλ. C. WESTERMANN: Genesis 13/36 (BKAT I/2), Neukirchen-Vluyn 1981, σελ. 557. 
2145 Στην έρευνά της η Μ. GEIFMAN (“The Aniconic Image of the Roman Near East”… ό. π. 
σελ.49-50) ακολουθώντας την ερμηνεία του C. WESTERMANN που θέλει την λίθινη 
στήλη ως σημάδι για τον ιερό τόπο, θεωρεί ότι η ονομασία «οίκος θεού» δεν αναφέρεται 
στον λίθο, αλλά στον ίδιο τον τόπο. 
2146  M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi… ό. π. σελ. 101. 
2147  Βλ. τους χαρακτηρισμούς του U. AVNER:“Masseboth are therefore an abstract representation 
of gods” & “Yahweh, the abstract, aniconic desertgod”. U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert”, 
στο Biblical Archaeology Review May – June 2001, σελ. 41. πρβλ. M. HUTTER: „Kultstelen und 
Baityloi… ό. π. σελ. 100-101. 
2148 C. GRAESSER: “Standing Stones… ό. π. σελ. 37. 
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  Είναι σαφές ότι η ο τόπος χαρακτηρίζεται  «οίκος του θεού» (בית אלהים), 

επειδή εκεί έλαβε χώρα η φανέρωση του θεού και ο τόπος ποιοτικά, όπως 

μαρτυρούν φοινικικές επιγραφές μετατράπηκε σε έναν ašr mqdš, «τόπο, ίχνος2149 

του Ιερού / Αγίου», έναν τόπο ιερό, άγιο (qdš), αφιερωμένο στην θεότητα2150. Στην 

συνέχεια οι πιστοί, είτε χτίζουν έναν ναό, είτε ένα θυσιαστήριο, όπως ο Δαβίδ 

στην Ιερουσαλήμ μετά την εμφάνιση του αγγέλου2151, είτε απλά στήνουν μια 

λίθινη στήλη. Δεν περιορίζεται το θείο, αν θεωρηθεί η θεότητα παρούσα στον 

λίθο μιας ματσεβά2152, άλλωστε αυτή η κατασκευή, πολλές φορές πλάι σε ένα 

θυσιαστήριο λειτουργεί ως το κεντρικό λατρευτικό σημείο ενός υπαίθριου ιερού 

(βαμά). 

Όπως ήδη έχει εκτεθεί στην ενότητα για την χετιτική θρησκεία η διήγηση 

της Βαιθήλ  για την ματσεβά του Ιακώβ  εμφανίζει κοινά στοιχεία με τους 

χετιτικούς λίθους χουβάσι. Όπως στην βιβλική διήγηση, έτσι και στις χετιτικές 

πηγές δεν διαχωρίζεται το όνειρο με την αποκάλυψη της θεότητας από την 

καθίδρυση της λίθινης στήλης. Στο όνειρο η θεότητα αποκαλύπτεται και σαν 

αποτέλεσμα αφιερώνεται από τον άνθρωπο ένα ιερό αντικείμενο, είτε ένας 

πίθος, πιθανόν ένα τελετουργικό δοχείο, ίσως ρυτόν, είτε ένα άγαλμα της 

2149 Ο όρος asr εμφανίζεται και στα αρμαϊκά (ως אשר, αλλά και ως אתר)  με τη σημασία 
"τόπος", "χώρος". Εμφανίζεται και στην αρχαία Ουγκαρίτ με την ίδια σημασία. βλ. στο H. 
DONNER & W RÖLLIG: KAI… ό. π. επιγραφές αρ.  222, 224, 225 και 262. 
2150 M. FANTAR: „Gottheiten, Heiligtümer und Kulte“ στο BADISCHES LANDESMUSEUM 
KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum Karthagos, Stuttgart 2004, σελ.  224-
231,  κυρίως σελ. 224-225. 
2151 2 Σαμ. 24, 16. 25. 
2152 Σύμφωνα με την Μ. GEIFMAN  (“The Aniconic Image of the Roman Near East”… ό. π. 
σελ. 50) είναι «illogical to suggest that the vow is a promise that upon Jacob’s safe return, God’s 
presence in the shrine will be limited to the particular stone and that God will literally reside in it».  
Αν και είναι αδύνατο, όπως και η ίδια σημειώνει (στο ίδιο σελ. 50 σημ. 50) να γίνει σε 
βάθος κατανοητή στην σύγχρονη έρευνα η λειτουργία του λατρευτικού λίθου καθώς και 
οι πιθανόν διαφορετικές προσεγγίσεις από του ανθρώπους τις εποχής εκείνης, δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθούν οι ομοιότητες που εμφανίζονται 
ανάμεσα στην λατρεία των ματσεβώθ και των λατρευτικών αγαλμάτων όχι μόνο στον 
χώρο της αρχαίας Παλαιστίνης/ Ισραήλ, αλλά και στην Συρία, την Αραβική χερσόνησο, 
τη Χετιτική Ανατολία, τους Φοίνικες και τους Έλληνες. Ο ιερός λίθος, όπως και ένα 
τελετουργικά έγκυρο λατρευτικό άγαλμα ή σύμβολο καθιστά την λατρεία σε ένα ιερό 
χώρο εφικτή και δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί η σημασία του στην ανάμνηση της 
θεοφάνειας, περιορισμός που η ίδια αποδέχεται. Πολύ περισσότερο η λατρευτική του 
λειτουργία καθιστά τους επισκέπτες μέσω των τελετουργικών μετόχους της θεοφάνειας 
αυτής. Βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 88-91. 
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θεότητας, είτε ένας λίθος χουβάσι2153. Αποτέλεσμα αυτής της επικοινωνίας 

μεταξύ θείου και ανθρωπίνου είναι η ιδιαίτερη σχέση που αποκτά ο θνητός με 

την θεότητα. Στα διαθέσιμα χετιτικά κείμενα μια θεά γίνεται μέ την αποκάλυψη 

αυτή η προστάτιδα ενός πιστού και εκείνος ο εκλεκτός της. Ο M. HUTTER2154 

θεωρεί ότι η διήγηση του λίθου της Βαιθήλ μαρτυρεί μια επίδραση από χετιτικά 

κείμενα του 13ου αιώνα π.Χ. που εμφανίζεται η σχέση μεταξύ θεότητας και 

πιστού ως αποτέλεσμα εκλογής και αποκάλυψης. 

Τη διττή λειτουργία του ιερού λίθου ως θυσιαστηρίου και ως κεντρικού 

λατρευτικού αντικειμένου ενός ιερού φανερώνει στην διήγηση του ενυπνίου η 

ομολογία του πατριάρχη Ιακώβ ότι ο τόπος είναι «οίκος του θεού» και  «πύλη του 

ουρανού», εκφράσεις, οι οποίες προσδιορίζουν τους ναούς και τα ιερά της 

Αρχαίας Ανατολής.  Η λειτουργία τους αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο ανάγλυφο 

της πινακίδας του θεού Šamaš από το Sippar που εμφανίζει τη θεότητα εντός 

ενός οικοδομήματος, το άδυτο ενός ναού. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική για τον ρόλο 

του λατρευτικού αγάλματος στην Αρχαία Ανατολή είναι η διακόσμηση του κάτω 

μέρους σκηνής  του ναού. Πρόκειται για κυματιστές γραμμές του ύδατος του 

ουρανού, μιας και στη βάση του, εκεί που βρίσκεται το στερέωμα εμφανίζονται 

αστέρες. Με την τοποθέτηση της σκηνής της εισόδου του βασιλέως στο άδυτο του 

ναού και της προσέγγισης του ιερού λατρευτικού ειδώλου του θεού πάνω στα 

ουράνια ύδατα, γίνεται από τους καλλιτέχνες γνωστό, ότι η σκηνή αυτή 

λαμβάνει χώρα σε δυο διαστάσεις. Δεν πρόκειται μόνο για το επίγειο ιερό στο 

Σιππάρ, αλλά και για τον ουράνιο  θρόνο του θεού Šamaš επί των υδάτων, στον 

οποίο κάθεται ο ίδιος ο θεός.  Επομένως, ο ηλιακός θεός αποτυπώνεται 

ταυτόχρονα παρών στον επίγειο και τον ουράνιο ναό του2155. Η παρουσία του 

2153 Πρόκειται για το κείμενο KUB VII 5.,  για ένα τελετουργικό στη θεά Uliliyašši. βλ. M. 
HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 102-103. 
2154 βλ. M. HUTTER: „Kultstelen und Baityloi…ό. π. σελ. 103. 
2155 Βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο Ναός στο όραμα της κλήσης του προφήτη Ησαΐα. 
(Ανάτυπο από το Δελτίο Βιβλικών Μελετών, Τομ. 4 (ΝΣ), Θεσσαλονίκη 1985 και M. 
METZGER: „Himmlische und irdische Wohnstatt Jahwes“, στο του ιδίου: Schöpfung, Thron 
und Heiligtum (BThS 57), Neukirchen 2003, σελ. 1-38. Όπως επίσης και T. RUDNIG: „Ist denn 
Jahwe auf dem Zion? Jer 8,18 – Gottes Gegenwart im Heilligtum“στο  ZThK 104 (2007) σελ. 
270. 
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θεού στο γήινο ναό επιτυγχάνεται μέσω του ιερού ειδώλου που λειτουργεί ως 

πύλη του ουρανού. 

  Στην βιβλική διήγηση της ενύπνιας αποκάλυψης στον Ιακώβ ο λίθος που 

εγκαθιδρύει ο πατριάρχης μετά την αποκάλυψη στήνεται κάθετα σε έναν τόπο 

που καλείται οίκος θεού και πύλη του ουρανού (Γεν 28,17). Η λίθινη στήλη 

χαρακτηρίζεται ως κατοικία του θεού (Γεν 28,22) και λειτουργεί στο εξής ακριβώς 

όπως ένας ναός της αρχαίας Ανατολής2156. Στους ναούς κατοικεί η θεότητα στην 

μορφή του ιερού ειδώλου, το ιερό είδωλο καθαγιάζει τον χώρο του ναού και δίνει 

νόημα στην λατρεία2157. Στα υπαίθρια όμως ιερά, όπως αυτό που αντικατοπτρίζει 

η ιστορία του Ιακώβ ο λίθος είναι ταυτόχρονα ο ναός, το ιερό είδωλο, αλλά και το 

θυσιαστήριο, όπως μαρτυρεί η τελετουργική σπονδή ελαίου στην κορυφή του 

λίθου (Γεν. 28,18). Ακριβώς η σκάλα του ονείρου είναι εκείνη που επιβεβαιώνει 

την διττότητα του ιερού χώρου, του ουρανού επί γης και του ιερού τόπου ως 

ξεχωριστού σημείου λατρείας και επικοινωνίας με τον ουρανό (τέμενος)2158.   

  

ΙΙΙ.2.1.2.γ. Η ματσεβά και η διαθήκη μεταξύ Ιακώβ & Λάβαν (Γεν 31) 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό, βιβλικό κείμενο για την σημασία και την 

λειτουργία των ματσεμπώθ είναι η διήγηση για την συμφωνία του Ιακώβ με τον 

πενθερό του, Λάβαν, μετά την κλοπή των τεραφείμ του δευτέρου από την κόρη 

του Ραχἠλ και την καταδίωξη που ακολούθησε.  Η συνθήκη έλαβε χώρα σε μια 

τοποθεσία με διπλό όνομα, ένα αραμαϊκό και ένα εβραϊκό, γνωστή και ως 

Μιτσπά (Γεν 31, 43-54). Είναι σαφές ότι πρόκειται για το τελετουργικό μιας 

συμφωνίας ανάμεσα σε δυο φυλές. Πέντε βασικά σημεία αποκαλύπτουν την 

αξία του κειμένου (Γεν 31, 47-54)2159. α) Εκείνο που λαμβάνει χώρα ανάμεσα στον 

Ιακώβ και τον Λάβαν έχει την σημασία μιας συμφωνίας (ברית). Αν η πληροφορία 

για την υπόσχεση άρνησης ένοπλης επίθεσης του ενός εναντίον του άλλου 

ανήκει στον αρχικό πυρήνα της παράδοσης, τότε πρόκειται πιθανόν για ειρηνική 

2156 J. PATRICH: The Formation of the Nabetaean Art…ό. π. σελ. 168. 
2157 Βλ. την ενότητα Α1 Για τη σημασία των ειδώλων στην Μεσοποταμία. 
2158 M. METZGER: „Himmlische und irdische Wohnstatt Jahwes“, στο του ιδίου: Schöpfung, 
Thron und Heiligtum (BThS 57), Neukirchen 2003, σελ. 4. 
2159 U. WORSCHECH: „Jegar Sahaduta, Gal-Ed und eine massebāh – eine archäologische  
Notiz zu Gen 31,47-54“,  στο Spes Christina 9-10 (1998-1999),σελ. 16 
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διευθέτηση συνόρων2160. β) Όπως και στην Βαιθήλ, έτσι και εδώ ένας αργός λίθος 

 από (גל) γ) Ο σωρός .2161(מצבח) μετατρέπεται από τον Ιακώβ σε λίθινη στήλη (אבן)

τις λίθους που δημιουργήθηκε γύρω από την λίθινη στήλη έχει συγκεκριμένη 

ονομασία και μάλιστα διπλή. Στα εβραϊκά ονομάζεται Γαλεάδ (σωρός 

μαρτυρίας) και στα αραμαϊκά Ιεγάρ2162 Σαχαθουθά (λίθος μαρτυρίας, ομολογίας). 

δ) Η λίθινη στήλη, αλλά και ο σωρός των λίθων φαίνεται να έχουν συγκεκριμένη 

λειτουργία στα πλαίσια της διαθήκης. Για τον λόγο αυτό ονομάζονται 

"μάρτυρες" και "μαρτύρια" (עד). Και ε) ότι γίνεται σφραγίζεται με όρκους στον 

θεό του Αβραάμ και στον θεό του Ναχώρ. 

Ο συνδυασμός μιας λίθινης στήλης με τον σωρό των λίθων συναντάται 

αρχαιολογικά από την Χαλκολιθική Εποχή (4500-3500 π.Χ.) έως και την Ύστερη 

Εποχή του Χαλκού (1550-1150 π.Χ.) στην Παλαιστίνη, κυρίως στην έρημο της 

Νέγκεβ και την Υπεριορδανία. Πρόκειται όμως κυρίως για ταφικά μνημεία2163. Ο 

W. ZWIECKEL θεωρεί ότι η στήλη δεν χρειάζεται να κατανοηθεί λατρευτικά, 

αλλά απλά ως σύμβολο ή μνημείο της συμφωνίας2164. Η λίθινη όμως στήλη 

δύναται να κατανοηθεί ως σύμβολο της παρουσίας της θεότητας, επειδή 

συνδέθηκε μέσα από τον όρκο με μια συγκεκριμένη θεότητα2165. Η θεότητα έχει 

κληθεί ως μάρτυρας. Στο κείμενο μάρτυρας (עד) ονομάζεται η στήλη, χωρίς να 

γίνεται λόγος για κάποια επιγραφή. Δεν φαίνεται απίθανο η στήλη να γινόταν 

κατανοητή ως το ορατό σύμβολο της θεϊκής παρουσίας, αφού σύμφωνα με τα 

2160 U. WORSCHECH: „Jegar Sahaduta, Gal-Ed und eine massebāh…ό. π. σελ. 14. 
2161 Γεν. 31,45. 
2162Η λέξη μεταφράζεται ως "μνημειώδης λίθος" (Steinmal)  και συναντάται και σε 
νοτιοαραβικές επιτύμβιες επιγραφές από την όαση Qatif της επαρχίας Hasa στην 
σημερινή Σαουδική Αραβία ως wgr (μνημείο, τάφος).  Σε μια άλλη επιτύμβια επιγραφή 
από τη al-Ula στην βορειοδυτική Αραβία για την επιτάφια στήλη χρησιμοποιείται ο όρος 
nfš, όπως η εβραϊκή λέξη נפש, "ζωτική δύναμη", "ψυχή".  Βλ. W. MÜLLER: „ Hasaitische 
Grabinschrift aus Ostarabien“,  στο TUAT ΙΙ., σελ. 626, και του ιδίου „Nordminäische 
Inschrift auf eine Grabstele aus Dedan“, στο TUAT ΙΙ. σελ. 623-624. 
2163 Ταφικά μνημεία με λίθινη στήλη είναι συνηθισμένα στην Π.Δ., σε κάποιες 
περιπτώσεις γίνεται αναφορά και σε σωρό λίθων, όπως στο  Ιησ. 7,26 & 8,29 και το 2 Σαμ. 
18,17-18. Πρλ.  U. WORSCHECH: „Jegar Sahaduta, Gal-Ed und eine massebāh…ό. π. σελ. 17. 
2164  Ο ερευνητής χρονολογεί το κείμενο στον 10ο αιώνα π.Χ. και  θεωρεί ότι απλά ο λίθος 
σφραγίζει μια συμφωνία που αφορά την νομή („besiegelte die Steinsetzung einen 
Weidevertrag“). Βλ.  W. ZWIECKEL : Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ. 
300. 
2165 U. WORSCHECH: „Jegar Sahaduta, Gal-Ed und eine massebāh…ό. π. σελ. 18. 
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λόγια του Λάβαν ακόμα και αν κάποιος μάρτυρας δεν βρίσκεται μπροστά, ο θεός 

είναι ο μάρτυρας ανάμεσα στους δυο (Γεν. 31,50) Την λατρευτική σημασία του 

τόπου μαρτυρεί και το φαγοπότι στον χώρο αυτό, μια λεπτομέρια που πολύ 

πιθανό υπονοεί ότι προηγήθηκε θυσία.  

Στην προϊσλαμική θρησκευτική παράδοση της αραβικής χερσονήσου με 

αργούς λίθους δημιουργούνται πρόχειρες περιφράξεις ιερών τοποθεσιών 

μερικών τετραγωνικών μέτρων αφιερωμένες σε συγκεκριμένες θεότητες. Μια 

τέτοια περίφραξη ονομάζεται ḥimâ (ḥmj, «προστατεύω») και προσδιορίζει έναν 

τόπο που ανήκει στην θεότητα και απαγορεύεται οποιαδήποτε εκμετάλλευση 

από τους ανθρώπους2166. Ο ιερός τόπος είναι tabu και ταιριάζει στον ελληνικό όρο 

«τέμενος». Την σημασία του απαγορευμένου φανερώνει και ο όρος ḥaram (ḥarama, 

«αποκλείω», «απαγορεύω»(την πρόσβαση), ο οποίος χρησιμοποιείται και σήμερα 

για τους ιερούς χώρους του Ισλάμ (π.χ. ḥaram as-sarif)2167. Στο κέντρο των ιερών 

χώρων βρίσκεται ένας ή ακόμα περισσότεροι όρθιοι λίθοι (στήλες) ενώ οι 

μικρότεροι λίθοι «τέμνουν», διαχωρίζουν τον ιερό χώρο του τεμένους από το 

κοινό έδαφος. 

Παρόμοια λειτουργία με τον λίθο του Ιακώβ και του Λάβαν φαίνεται ότι 

έχει και η μεγάλη λίθος (עבן גדולה), η οποία καλείται ως μάρτυρας (לעדה) στην 

διαθήκη ανάμεσα στον Γιαχβέ και στις φυλές που κάλεσε στην Συχέμ ο Ιησούς 

του Ναυή (Ιησ. 24, 26-27). Η λίθινη αυτή στήλη στήθηκε κάτω από την βελανιδιά 

στο ιερό (מקדש) του Γιαχβέ στην περιοχή. Το πιο ενδιαφέρον και εντυπωσιακό 

σημείο της διήγησης αυτής είναι η πληροφορία ότι ο μεγάλος, όρθιος λίθος  

άκουσε τους λόγους που είπε στους Ισραηλίτες ο Γιαχβέ. Δεν αναφέρεται 

πουθενά στην διήγηση κάποια επιγραφή. Το γεγονός ότι ο όρθιος λίθος 

αντιμετωπίζεται ως ένα ζωντανό πλάσμα που ακούει τους όρους της συμφωνίας  

και όχι ως νεκρή ύλη δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην υπόθεση ότι πρόκειται 

2166 Ο συγγραφέας του αραβικού Βιβλίου των Ειδώλων, Ιμπν αλ Κάλμπι αναφέρεται σε 
έναν ιερό τόπο που είχαν αφιερώσει οι κάτοικοι της Μέκκας στη θεότητα al-ʿUzzâ σε ένα 
φαράγγι κοντά στην πόλη. Ο ιερός τόπος είναι αυτό που προηγείται και ένας ναός ως 
“bait” χτίζεται μετά. Οι ιεροί αυτοί τόποι λειτουργούσαν και ως άσυλο. Βλ.  R. KLINKE-
ROSENBERG: Das Götzenbuch - Kitab Al-Aṣnam des Ibn Al-Kalbi, Leipzig 1941, σελ. 37. 97. 138-
139.  
2167 R. KLINKE-ROSENBERG: Das Götzenbuch - Kitab Al-Aṣnam …ό. π. σελ. 37. 97-98. 
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για ένα αντικείμενο, στο οποίο - κατά αναλογία με τα λατρευτικά είδωλα της 

Αρχαίας Ανατολής - ισχύει ως η επίγεια παρουσία της θεότητας και κατά 

συνέπεια ως το λατρευτικό επίκεντρο ενός ιερού. Δεν αποκλείεται να πρόκειται 

για μια ματσεβά στον περίβολο του ιερού της Συχέμ που ερμηνεύεται ως μάρτυς 

της διαθήκης του Γιαχβέ. Στον διάλογο του Ιησού με τους Ισραηλίτες οι ίδιοι 

κατονομάζουν τους εαυτούς μάρτυρες για την τήρηση της διαθήκης (עדים) (Ιησ. 

24,22). Δεν φαίνεται απίθανο ότι η παράδοση αυτή αναφέρεται στον όρθιο λίθο 

έξω από το ιερό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού που ήρθε στο φως στις 

ανασκαφές στην Συχέμ (εικ. 508β. 509)2167F

2168.   

 

ΙΙΙ.2.1.2.δ. Η διαθήκη μεταξύ του Γιαχβέ και των φυλών του Ισραήλ (Εξ. 24,3-8)  

Ίσως με τα παραπάνω διαφωτίζεται το παράξενο τελετουργικό της 

διαθήκης που διασώζεται στο βιβλίο της Εξόδου (24,3-8). Το τελετουργικό έχει 

χαρακτήρα επικύρωσης της συμφωνίας του Γιαχβέ με τις δώδεκα φυλές του 

Ισραήλ και για τον λόγο αυτό κατασκευάζεται ένα θυσιαστήριο για την θεότητα 

και στήνονται δώδεκα λίθοι για τις φυλές (Εξ. 24,4). Κεντρικό ρόλο παίζει το αίμα 

της διαθήκης. Ο Μωυσής διαχωρίζει το αίμα το θυσιασμένων ζώων και με το 

μισό ραντίζει το θυσιαστήριο, ενώ με το υπόλοιπο τον λαό. Είναι παράξενο ότι οι 

δώδεκα λίθοι, αν και μνημονεύονται δεν  παίζουν απολύτως κανέναν ρόλο στην 

τελετή και ο ραντισμός γίνεται κατευθείαν στον λαό. Ο K. JAROS2169 θεωρεί ότι 

το κείμενο έχει δεχτεί επεξεργασία και πιστεύει ότι πίσω από το θυσιαστήριο 

κρύβεται ένας κεντρικός λίθος, μια ματσεβά που συμβόλιζε την παρουσία του 

Γιαχβέ, όχι μόνο ως θεότητας, αλλά και ως συμβαλλομένου. Όπως έχει ήδη 

εκτεθεί στο πρώτο μέρος ένας ιερός λίθος στον αραβικό και τον χετιτικό χώρο 

λειτουργεί ταυτόχρονα και ως θυσιαστήριο αίματος, πράγμα που δεν απέχει 

πολύ από την εξήγηση που προτάθηκε παραπάνω. Ίσως ο όρος θυσιαστήριο 

 είναι μια μεταγενέστερη εξήγηση ενός κειμένου, στο οποίο η τελετουργική (מזבח)

έκχυση του αίματος δεν λαμβάνει χώρα σε ένα θυσιαστήριο χτισμένο με λίθους 

2168 Βλ. Κ . JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion ...ό.π. σελ. 208-209. 
2169 Βλ. Κ . JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion ...ό.π. σελ. 204-207. 
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αργούς, αλλά σε έναν όρθιο λίθο, μια ματσεβά.  Το τελετουργικό μιας συνθήκης 

με επτά λίθους από τον αραβικό χώρο περιγράφει και ο Ηρόδοτος2170.   

Στην βιβλική διήγηση το τελετουργικό των δώδεκα λίθων λαμβάνει χώρα 

στο όρος Σινά. Το Σινά, όπως εκτίθεται στο βιβλίο της Εξόδου βρίσκεται στην 

περιοχή των Μιδιανιτών. Το ζήτημα της προέλευσης της λατρείας του Γιαχβέ 

έχει στην έρευνα συσχετιστεί με τον λαό αυτό, ως ιερέας του οποίου αναφέρεται 

ο πεθερός του Μωυσή, Ιοθόρ.  Ως«μιδιανιτικό» ιερό χαρακτηρίζεται στην έρευνα 

ένα υπαίθριο ιερό που μάλλον καλύπτονταν με σκηνές στην  Τίμνα (Wādī l-

Menēʿīye), στην έρημο της Νέγκεβ (β΄μισό 12ου αιώνα π.Χ.) 2171. Ο χώρος 

λειτουργούσε την Ύστερη Εποχή του Χαλκού ως ιερό της αιγυπτιακής θεάς 

Χαθώρ (14ος -13ος αι. π.Χ.), με την αυγή της Εποχής του Σιδήρου και την 

αποχώρηση των αιγυπτιακών στρατευμάτων από την περιοχή το ιερό 

χρησιμοποιήθηκε από τον γηγενή πληθυσμό. Στην δυτική πλευρά του ιερού 

βρίσκονταν πέντε λίθοι-στήλες, ενώ ανάμεσά τους είχαν τοποθετηθεί λίθοι που 

είχαν χρησιμεύσει για την καύση θυμιάματος στην προηγούμενη φάση του ιερού 

(εικ. 499. 500.)2172. Μια στήλη με ιερογλυφικά και το πρόσωπο της θεάς είχε 

σβηστεί και ο λίθος είχε χρησιμοποιηθεί  ξανά σε λατρευτική συνάφεια μαζί με 

τις άλλες στήλες. Μια κόγχη στα ανατολικά λειτουργούσε προφανώς ως το 

άδυτο του ιερού, ενώ βρέθηκαν λίθινες λεκάνες και λίθινες τράπεζες 

προσφορών.  Στο ιερό αυτό ήρθε στο φως και το χάλκινο ομοίωμα ενός όφεως 

(εικ. 399). Η σειρά με τους ιερούς λίθους, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια 

συναντάται και σε ιερά της Παλαιστίνης, όπως στην Συχέμ, την Χαζώρ και το 

Τελ Κιτάν. Σε κάθε περίπτωση το ιερό της Τίμνα δεν μπορεί να προσφέρει 

2170 ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Ιστορία 3.8: «Σέβονται δὲ Ἀράβιοι πίστις ἀνθρώπων ὅμοια τοῖσι μάλιστα. 
Ποιεῦνται δὲ αὐτὰς τρόπῳ τοιῷδε. Τῶν βουλομένων τὰ πιστὰ ποιέεσθαι ἄλλος ἀνὴρ 
ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐν μέσῳ ἑστεὼς λίθῳ ὀξέϊ τὸ ἔσω τῶν χειρῶν παρὰ τοὺς δακτύλους τοὺς 
μεγάλους ἐπιτάμνει τῶν ποιευμένων τὰς πίστις͵ καὶ ἔπειτα λαβὼν ἐκ τοῦ ἱματίου ἑκατέρου 
κροκύδα ἀλείφει τῷ αἵματι ἐν μέσῳ κειμένους λίθους ἑπτά͵ τοῦτο δὲ ποιέων ἐπικαλέει τε 
τὸν Διόνυσον καὶ τὴν Οὐρανίην». Πρβλ. K. JAROS: Die Stellung des Elohisten… ό. π. σελ. 151. 
2171 Ο W. ZWICKEL στο βιβλίο του για τη λατρεία στα ιερά της βιβλικής εποχής (Der 
Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ.  6) αφήνει το ναό αυτό εκτός, επειδή η 
λατρεία σε αυτόν δεν έχει καμία σχέση με την Παλαιστίνη, αλλά μόνο με την Αίγυπτο. 
2172 Βλ. E. STOCKTON: “Stones at worship… ό. π. σελ. 66-68 εικ. 3a. βλ. και J. PATRICK: The 
Formation of Nabatean Art…ό. π. σελ. 174-175, T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite 
Aniconism...ό.π. σελ. 173 εικ. 721. 
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περισσότερα στο ερώτημα για τον ρόλο των ιερών λίθων στη λατρεία του Γιαχβέ 

κατά την εποχή της Εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Αλλά και ο 

χαρακτηρισμός του ως μιδιανιτικό ιερό παραμένει ένα ερώτημα. Ασφαλέστερα 

συμπεράσματα μπορούν προφανώς να προκύψουν από την μελέτη του ρόλου 

των ιερών λίθων στην γη Χαναάν και των ιστορικών χρόνων των δυο βασιλείων, 

Ισραήλ και Ιούδα.  Για τον λόγο αυτό απαιτείται η συμβολή της Βιβλικής 

Αρχαιολογίας στην γη των δυο ιστορικών βασιλείων.  

 

ΙΙΙ.2.1.3. Οι ιεροί, λατρευτικοί λίθοι στο φως των ανασκαφών 

Η επιφανειακή έρευνα (survey) που πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια ο 

UZI AVNER στην έρημο της Νέγκεβ, αλλά και στο ανατολικό Σινά έδειξε ότι 

τουλάχιστον 142 αρχαιολογικές θέσεις εμφανίζουν έναν ή περισσότερους 

όρθιους λίθους2173. Σπάνια οι λίθοι εμφανίζονται απομονωμένοι. Συνήθως 

βρίσκονται σε τριάδες, πεντάδες, επτάδες ή και περισσότεροι μαζί. Οι λίθοι είναι 

στραμμένοι στην πλειονότητά τους στα ανατολικά2174, άλλοτε τοποθετημένοι σε 

σωρούς πιθανότατα ταφικών μνημείων (tumuli) και άλλοτε σε θέσεις που θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως υπαίθρια ιερά  (εικ. 501)2175. Τα μνημεία αυτά 

χρονολογούνται από την 11η χιλιετία π.Χ. με πιθανότατη ακμή από την 6η έως 

και την 3η χιλιετία π.Χ.2176.  Η εμφάνιση τους κατά ομάδες είναι ένα από τα 

κριτήρια που χαρακτηρίζουν τους λίθους ως λατρευτικούς, δηλ. λίθους για την 

λατρεία κάποιων θεοτήτων. Στην ομαδοποίηση καθοριστικό ρόλο παίζει όχι 

2173 U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert”, στο Biblical Archaeology Review May- June 2001, 
σελ. 30-41. 30.  
2174 Το 89% των ματσεβώθ της ερήμου κοιτάζουν, όπως και ο ναός της Ιερουσαλήμ και τις 
Αράδ ανατολικά. Αντίθετα με εκείνες τις ερήμου μόνο το 38% των ιερών λίθων σε 
περιοχές αγροτικών καλλιεργειών κοιτάζουν ανατολικά. Για τον U. AVNER θα 
μπορούσε το στοιχείο αυτό να λειτουργήσει σαν κριτήριο για τη διάκριση μεταξύ των 
ντόπιων και των νομαδικών ιερών.  βλ. U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert”…ό.π. 
σελ. 39. 
2175 U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert” Biblical Archaeology Review May – June 2001, σελ. 
32.  Αντιπροσωπευτικά είναι τα παραδείγματα στις εικόνες των σελ. 32-33 και 38. Η πάνω 
εικόνα της σελ. 38 παρουσιάζει ένα υπαίθριο ιερό της περιοχής Μααλέ Γιεθρό, στην 
κοιλάδα της Οβοδά, 30 χλμ. βόρεια της Ειλάθ. Επτά ματσεβώθ σχηματίζουν ένα 
υπαίθριο ιερό που μπορεί να χρονολογηθεί από την 6η έως την 3η π.Χ. χιλιετία. 
2176 U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert”…ό. π. σελ. 32.  
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μόνο ο αριθμός, αλλά το σχήμα, το μέγεθος και η θέση του κάθε λίθου στην 

ομάδα2177 

  

ΙΙΙ.2.1.3.α. Ιεροί, λατρευτικοί Λίθοι της ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

 Όπως εκτέθηκε στο κεφάλαιο για τους λατρευτικούς λίθους στην Συρία 

της Εποχής του Χαλκού, οι λίθοι sikanu παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στη λατρεία 

των θεών. Ανάλογο ρόλο φαίνεται ότι παίζουν και στην Παλαιστίνη της Εποχής 

του Χαλκού. Από το ικανοποιητικό πλήθος των ευρημάτων ιδιαίτερα ενδεικτικά 

είναι τα παραδείγματα από την Γκέζερ, το Τελ Κιτάν, την Συχέμ και την Χαζώρ.  

 

 

Γκέζερ 

 Στην Γκέζερ ήρθε στο φως το 1902  ένας λατρευτικός χώρος, στον οποίο 

κυριαρχούν δέκα όρθιοι μονόλιθοι  σε μια σειρά στον άξονα Βορράς-Νότος.  Οι 

λίθοι είναι αρκετά μεγάλοι και ορισμένοι από αυτούς βρέθηκαν ακριβώς σε 

όρθια θέση, αν και κάποιοι έχουν ακόμη και πάνω από 3 μ. ύψος (εικ. 502. 503)2178. 

Η λατρευτική χρήση του χώρου γίνεται σαφής και από έναν μεγάλο κυβικό λίθο 

στα δυτικά, ανάμεσα από τον 5ο και τον 6ο όρθιο λίθο. Μια κοιλότητα με πλάτος 

ενός μέτρου στην επιφάνειά του μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο λίθος 

αυτός χρησίμευε ως θυσιαστήριο για χοές (εικ. 504)2179. Αν και έχει επιβεβαιωθεί 

ότι όλοι οι μονόλιθοι έχουν τοποθετηθεί κατά την Μέση Εποχή του Χαλκού 

2177 Για παράδειγμα στα ζεύγη λίθων σχεδόν πάντα εκείνος που βρίσκεται στα δεξιά είναι 
ψηλότερος του άλλου από αριστερά (22 από τα 24 ευρήματα). Ίσως να πρόκειται για 
αρσενική και θηλυκή θεότητα βλ.  U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert”…ό. π. σελ. 33-
35. 
2178 Βλ. S. MACALISTER: The Excavation at Gezer 1902-1905 and 1907-1909 Vol. 2, London 1912, 
σελ. 381-396, εικ. 477. C. GRAESSER: “Standing Stones… ό. π. σελ. 56-58 εικ. 9.  E. 
STOCKTON: “Stones at worship… ό. π. σελ. 61-63 εικ. 1,  T. METTINGER:  No Graveb Image? 
Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 184-186 εικ. 7.29. 
2179 Αρχικά ο MACALISTER κατανόησε τον λίθο ως βάση  (The Excavation at Gezer … ό. π. 
σελ. 394-396 εικ. 485). Αν και στον χώρο έχουν έρθει στο φως και άλλα ευρήματα, όπως 
μια ακόμη λίθινη στήλη πολύ πιο επιτηδευμένη από τις άλλες δέκα, δυο κυκλικές 
κατασκευές, ταφές παιδιών σε αγγεία, πήλινα ομοιώματα, καθώς και κωνικοί λίθοι (7-30 
εκ.) δεν είναι σαφές που θα μπορούσε να βρίσκεται το κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο 
του ιερού. Βλ. E. STOCKTON: “Stones at worship… ό. π. σελ. 62.    
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(περίπου γύρω στο 1600 π.Χ.) δεν είναι σαφής η λειτουργία τους2180. Οι ερμηνείες 

αναφέρονται στον συμβολισμό βασιλέων ή προγόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η θεωρία που θέλει τους λίθους ως μνημείο μιας συνθήκης 

ανάμεσα σε κάποιες φυλές ή ευρύτερες οικογενειακές ομάδες της περιοχής2181. 

Στην εξήγηση αυτή γίνεται σαφής η ομοιότητα των δέκα στηλών με τη βιβλική 

παράδοση των τελετουργικών της διαθήκης που θέλει δώδεκα λίθους για τις 

δώδεκα φυλές του Ισραήλ και ένα θυσιαστήριο για τον Γιαχβέ όχι μόνο στο Σινά 

(Εξ. 24, 4-9), αλλά και στο ιερό της Γιλγάλ μετά τη διάβαση του Ιορδάνη (Ιησ. κεφ 

3 & 4). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παράδοση της αρχαίας εκκλησίας που 

θέλει τους δώδεκα αυτούς λίθους πίσω από την αγία τράπεζα του ναού των 

βυζαντινών Γαλγάλων. Η παράδοση αυτή φανερώνει την ιδιαίτερη σημασία που 

είχαν για την αρχαία εκκλησία  τα βιβλικά μνημεία της εποχής της Π.Δ. Είναι 

άξιο προσοχής ότι στον ψηφιδωτό χάρτη στο δάπεδο του αγίου Γεωργίου της 

Μαδεβά για να τονιστεί η σημασία του βιβλικού μνημείου της αρχαίας Γιλγάλ, 

απεικονίζονται σκοπίμως οι δώδεκα λίθοι έξω από τον ναό (εικ. 505), μάλιστα τα 

Γάλγαλα ονομάζονται στον ίδιο χάρτη και Δωδεκάλιθον2182. 

 

Τελ Κιτάν 

Το Τελ Κιτάν (αραβ. Τελλ Μουσά) βρίσκεται κοντά στον Ιορδάνη, 15 χλμ. 

νότια της λίμνης Γενησαρέτ2183. Στον χώρο ήρθε στο φως ένας ναός με την είσοδο 

του στα ανατολικά και χρονολογείται στην Μέση Εποχή του Χαλκού ΙΙΒ (1750-

1650 π.Χ.). Οι διαστάσεις του ναού είναι 5,5 x 6,9 μ. (ανασκαφικό στρώμα V). 

Δεξιά και αριστερά από την είσοδο βρέθηκαν δυο λίθινες στήλες που 

πλαισίωναν την είσοδο. Σε απόσταση 5 μ. από αυτήν ανακαλύφθηκαν δέκα 

περίπου λίθινες στήλες σε παράλληλη σειρά με τον ανατολικό τοίχο του ιερού 

(εικ. 506). Μια από τις στήλες στη σειρά με ύψος μόνο 45 εκ. είναι επεξεργασμένη 

και σχηματίζει μια γυμνή γυναικεία μορφή (εικ. 507)2184. Η θέση και ο αριθμός 

των λίθινων στηλών εμφανίζει ένα παράλληλο μνημείο με την αρχαία Γκέζερ. Η 

2180 Βλ. C. GRAESSER: “Standing Stones… ό. π. σελ. 57. 
2181 Βλ. C. GRAESSER: “Standing Stones… ό. π. σελ. 58. 
2182 H. DONNER: The Mosaic Map of Madaba, Kampen 1992, σελ. 46. 
2183 T. METTINGER:  No Graveb Image… ό. π. σελ. 182-183. 
2184 O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ.  38-41 εικ. 26b. 
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σπουδαιότητα του έγκειται στην σύζευξη ενός λατρευτικού κτίσματος, την 

είσοδο του οποίου πλαισιώνουν δυο λίθινες στήλες, με μια σειρά λίθινων 

στηλών.  

 

Συχέμ 

Δυο λίθινες στήλες πλαισιώνουν και την είσοδο στον ναό του τύπου 

μιγδόλ στην αρχαία Συχέμ (εικ. 508α)2185. Ο ναός αυτός χρονολογείται στα τέλη 

της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Ο δεύτερος ναός που χτίστηκε πάνω στα ερείπια 

του πρώτου έχει και αυτός μια ματσεβά στην αυλή, δέκα περίπου μέτρα 

ανατολικότερα (εικ. 508β. 509).  Ανάμεσα στον ιερό λίθο και τον ναό 

εμφανίζονται τα ερείπια ενός θυσιαστηρίου. Στην Π.Δ. γίνεται αναφορά στον 

λίθο που έστησε στην Συχέμ ο Ιησούς του Ναυή (Ιησ. 24, 26-28) ως μάρτυρα της 

διαθήκης ανάμεσα στον Γιαχβέ και τον λαό2186. Εκεί ανακηρύχτηκε ο Αβιμέλεχ 

βασιλιάς της Συχέμ (Κριτ. 9,6). Δεν είναι βέβαιο αν πρόκειται για τον λίθο του 

Ιησού, αλλά δεν αποκλείεται να πρόκειται για τον ναό του Βάαλ Βερίθ, του 

κυρίου της διαθήκης (Κριτ. 9,4 & 26).  

 

Χαζώρ 

Στο βόρειο Ισραήλ συναντάται μια από τις πιο εντυπωσιακές  πόλεις της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού, η πόλη (Χ)αζώρ2187. Στις ανασκαφές της πόλης 

ήρθαν στο φως εξαιρετικά ευρήματα κυρίως από τη Μέση και Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού, μεταξύ αυτών ναοί και λατρευτικοί χώροι, καθώς και ένα πλήθος 

αντικειμένων λατρευτικής χρήσης. Στα ευρήματα συγκαταλέγονται και πολλοί 

ιεροί λίθοι με σαφή λατρευτική λειτουργία. Στην ανασκαφική περιοχή Α ήρθε 

στο φως ένα υπαίθριο ιερό (13ος π.Χ. αιώνας), το οποίο είχε στην αρχική φάση του 

μια αρκετά ψηλή στήλη από βασάλτη, μπροστά από την οποία ήρθε στο φως ένα 

2185 Βλ. C. GRAESSER: “Standing Stones… ό. π. σελ. 51 εικ. 5, . T. METTINGER:  No Graveb 
Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 186-188 εικ. 7.30 και 7.31 & W. DEVER: Die God Have a 
Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel, Michigan 2005, σελ. 167-170, ιδ. τις 
εικόνες στις σελ. 168 & 169. 
2186 C. GRAESSER: “Standing Stones… ό. π. σελ. 50-51 
2187 Y. YADIN: Hazor – Die Wiederentdeckung der Zitadelle Königs Salomos (μτφ από τα αγγλικά 
M. Poelchau), Hamburg 1976. 
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δοχείο προσφορών, προφανώς για σπονδές (εικ. 510)2188. Σύμφωνα με το Y. 

YADIN προστέθηκαν αργότερα και άλλες μικρότερες λίθινες στήλες στο ιερό.  

Στην ανατολική πύλη της κάτω πόλης (χώρος 5013) ήρθε στο φως ένας μικρός 

λατρευτικός χώρος με μικρές λίθινες στήλες2189. Πιθανώς το ιερό που 

χρονολογείται την εποχή της Αμάρνα δεν είχε οροφή. Επίσης στην περιοχή Η, 

κοντά στο ναό με τους ορθοστάτες που βρέθηκε το λίθινο άγαλμα με τη θεότητα 

επί του ταύρου ήρθε στο φως μια ομάδα επτά μικρών λίθινων στηλών (14ος – 13ος 

αιώνας π.Χ.)2190. 

Εξαιρετικής σημασίας για την κατανόηση του ρόλου των ιερών λίθων 

στην Χαζώρ της Ύστερης Εποχής του Χαλκού δεν είναι άλλο από το ιερό των 

λίθινων στηλών (χώρος  6136 στην περιοχή C)2191. Δεν πρόκειται για ένα 

στεγασμένο ιερό, αλλά για έναν ύπαιθρο χώρο διαστάσεων 6 x 4,5 μ., η είσοδος 

του οποίου βρίσκεται στα ανατολικά.  Στα δυτικά του χώρου και απέναντι από 

την είσοδο έχει σχηματιστεί μια κόγχη με μήκος 1,60 μ. και ακτίνα περίπου 60 εκ. 

(εικ. 511. 512.)2192. Στο ημικύκλιο αυτό βρέθηκε μια σειρά από μικρές λίθινες 

στήλες, από 22 έως 55 εκ. ύψους, από τις οποίες μόνο η κεντρική στήλη φέρει ένα 

ανάγλυφο στην μπροστινή της πλευρά. Πρόκειται για δυο χέρια προφανώς σε 

λατρευτική χειρονομία που τείνουν προς μια ημισέληνο, η οποία περικλείει έναν 

δίσκο, ενώ κάτω από αυτήν ξεχωρίζουν δυο ακόμη πολύ μικρά αντικείμενα.  

Όπως υποστηρίζεται το σύμβολο ανήκει στον σεληνιακό θεό και παρουσιάζει 

την νέα σελήνη με την πανσέληνο (εικ. 513)2193. Αυτή η εξήγηση ενισχύεται από 

ένα άγαλμα ενός καθιστού άνδρα από βασάλτη λίθο ύψους 40 εκ. που βρέθηκε 

μπροστά από την δεύτερη λίθινη στήλη στη νότια πλευρά της κόγχης και στο 

στήθος του εμφανίζεται με άνοιγμα προς τα κάτω μια ημισέληνος (εικ. 513. 514). 

Το άγαλμα έχει τα χέρια ανοιχτά, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν πάνω του 

2188 Βλ. Y. YADIN: Hazor … ό. π. εικ. σελ. 261 και C. GRAESSER: “Standing Stones… ό. π. 
σελ. 49 εικ. 4. Πρβλ. T. METTINGER:  No Graven Image?...ό. π. σελ. 178.  
2189 Βλ. T. METTINGER:  No Graven Image?...ό. π. σελ. 179. 
2190 Βλ. T. METTINGER:  No Graven Image?...ό. π. σελ. 179. 
2191 Βλ. Y. YADIN: Hazor … ό. π. σελ. 43-49 και E. STOCKTON: "Stones at worship," στο 
Australian Journal of Biblical Archaeology 1.3 (1970), σελ. 68-71 εικ. 4, καθώς και T. 
METTINGER:  No Graven Image?...ό. π. σελ. 179-181. 
2192 E. STOCKTON: "Stones at worship… ό. π. σελ. 70 εικ. 4ab. 
2193 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…. ό. π. σελ. 58-59 εικ. 46 & 47. 
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προσφορές και θυμίζει επιτάφια αγάλματα της Αρχαίας Ανατολής. Συνήθως 

κατανοείται το άγαλμα ως ένδειξη της λατρείας νεκρών βασιλέων, όμως η θέση 

και η στάση του αγάλματος μπορούν να οδηγήσουν και στην εξήγηση ότι 

πρόκειται για ένα αφιέρωμα που εικονίζει έναν πιστό με προσφορές2194.  Με 

σιγουριά μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι λίθοι στο μικρό αυτό ιερό λειτουργούσαν 

ως αποδέκτες της λατρείας, είτε συμβόλιζαν θεότητες, είτε θεοποιημένους 

προγόνους. Αυτό βεβαιώνει και μια ορθογώνια λίθινη πλάκα που φαίνεται να 

λειτουργούσε ως τράπεζα προσφορών ακριβώς στο κέντρο μπροστά από τις 

λίθινες στήλες. Ένας ορθοστάτης με ανάγλυφο λιοντάρι δεν ανήκει λειτουργικά 

στο ιερό, αφού φαίνεται ότι λειτουργούσε σαν ορθοστάτης σε μια είσοδο και 

χρησιμοποιήθηκε δευτερευόντως στο ιερό  (εικ. 515)2195. Όπως τονίζει ο E. 

STOCKTON  κεντρικής σημασίας για την λατρεία στο μικρό ιερό των λίθινων 

στηλών θα πρέπει να ήταν ένας κυκλικός λίθος στο αμέσως χαμηλότερο επίπεδο 

μπροστά από την ορθογώνια τράπεζα προσφορών, μιας και όλες οι στήλες 

φαίνονται ότι στρέφονται προς αυτόν τον λίθο (εικ. 511)2196. Στον χώρο κάτω από 

την λίθινη τράπεζα προσφορών βρέθηκαν δυο λίθινα, ανθρωπόμορφα 

αγαλματίδια με ύψος περίπου 20 εκ. που ήταν προφανώς  αφιερώματα στο ιερό 

(εικ. 516)2197. Έξω από το ιερό βρέθηκαν ακόμη 17 λίθινες στήλες σε διάφορα 

σημεία. Κάποιες λίθινες στήλες από αυτές χρονολογούνται στην πρώιμη Εποχή 

του Σιδήρου2198.  

2194 Ο Y. YADIN  αναφέρει τις πιθανότητες να πρόκειται για κάποιο νεκρό βασιλιά ή 
ιερέα, δεν αποκλείει όμως και την περίπτωση  το άγαλμα να συμβολίζει την θεότητα (βλ. 
Hazor … ό. π. σελ. 44) Οι O. KEEL & C. UELINGER (GGG….ό. π. σελ. 58-60) θεωρούν 
προβληματική την θέση του αγάλματος για ένα λατρευτικό είδωλο, αφού υπάρχει στο 
κέντρο μια λατρευτική ανάγλυφη στήλη. Αν συγκριθούν τα ευρήματα αυτά με το 
άγαλμα του θεού επί του ταύρου από βασάλτη λίθο σε ένα άλλο ιερό της Χαζώρ, τότε 
εμφανίζεται μια ιδιαίτερα συγκρητιστική τάση στην πόλη που συνδέει τον θεό της 
βροχής με ουράνιες θεότητες και σύμβολα, κυρίως τον ήλιο και τη σελήνη.   
2195 Y. YADIN: Hazor … ό. π. εικ. σελ. 47-48. 
2196 Ο ερευνητής κάνει λόγο για μια βάση λατρευτικού σκεύους ή ιερού αντικειμένου (Ε. 
STOCKTON: "Stones at worship…ό.π. σελ. 69.), όμως το σημείο ταιριάζει πολύ 
περισσότερο σε ένα θυσιαστήριο που σχετίζεται με την τράπεζα προσφορών. Είναι 
ενδιαφέρον ότι στις περιγραφές των ανασκαφών ο λίθος αυτός δεν αναφέρεται.   
2197 Y. YADIN: Hazor … ό. π. εικ. σελ. 48, Ε. STOCKTON: "Stones at worship… ό .π. σελ. 69 & 
71 εικ. 4c. T. METTINGER:  No Graven Image?...ό. π. σελ. 180. 
2198 Για περισσότερα στο ζήτημα των ιερών λίθων στην Χαζώρ σύμφωνα με τις νεώτερες 
ανασκαφές βλ. S. ZUCKERMAN: “The Temples of Canaanite Hazor”,  στο J. Kamlah & H. 
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       ΙΙΙ.2.1.3.β. Οι ιεροί λίθοι της ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ2199 

Με την εκτεταμένη  αρχαιολογική έρευνα στο Ισραήλ των τελευταίων 40 

ετών έχει έρθει στο φως ένας ικανοποιητικός αριθμός  λίθινων στηλών που 

μπορεί χρονικά να τοποθετηθεί στην προαιχμαλωσιακή εποχή του βιβλικού 

Ισραήλ. Ο UZI AVNER αναγνωρίζει 36 ματσεβώθ από τη βιβλική εποχή2200. 

Υποστηρίζει ότι οι ιεροί λίθοι είχαν ριζώσει στην λατρεία του προαιχμαλωσιακού 

Ισραήλ (έως 586 π.Χ.), όχι από χαναναϊκή επίδραση, αλλά ως δική του 

κληρονομιά από την έρημο2201. Ως κριτήρια προτείνει την κατεύθυνση των λίθων 

προς την Ανατολή και το γεγονός ότι στον αρχαίο Ισραήλ σύμφωνα με το Εξ. 

20,22 όλοι οι λίθοι είναι φυσικοί, χωρίς επεξεργασία2202.  Ο W. ZWICKEL 

αναγνωρίζει στα ευρήματα με κάποια σιγουριά  λατρευτικούς λίθους μόνο σε 

δυο ιερά, τα οποία βρίσκονταν τότε στην επικράτεια του του Ιούδα. Πρόκειται για 

το ιερό στο φρούριο της Αράδ (στρ. ΧΙ. και Χ.) και ένα σχετικά μικρό λατρευτικό 

οικοδόμημα με προαύλιο χώρο που ήρθε στο φως στην πόλη Λαχίς2203. Ο T. 

METTINGER κάνει λόγο για 29 λίθους, οι οποίοι βρέθηκαν σε χώρους με 

λατρευτική ή παρόμοια σημασία και μπορούν να χρονολογηθούν στην Εποχή 

του Σιδήρου (1150-585 π.Χ.)2204. Αναφέρεται με σιγουριά στην Αράδ και την Λαχίς, 

Michelau: Temple Building and Temple Cult Architecture and Cultic Paraphernalia of Temples in the 
Levant (2.– 1. Mill. B.C.E.), Wiesbaden 2012, σελ. 99-126. 
2199 E. STOCKTON: "Stones at worship," στο Australian Journal of Biblical Archaeology 1.3 (1970), 
σελ. 58-81. 
2200 U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert”…ό. π. σελ. 36. 
2201 Ο ερευνητής δίνει τεράστια βαρύτητα στην προέλευση της ισραηλιτικής θρησκείας 
από την έρημο. Στην Π.Δ. στην συνάφεια των πληροφοριών για την καταστροφή του 
Ναού μνημονεύονται οι Ρεχαβίτες που ενσαρκώνουν το ιδανικό της ερήμου και ο 
προφήτης Ιερεμίας τους προβάλει ως πρότυπο (Ιερ. 35,13) U. AVNER: “Sacred Stones in the 
Desert”…ό. π. σελ. 39. Τον παράγοντα Ρεχαβίτες στο ζήτημα της απαγόρευσης των 
ειδώλων και της ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ μνημονεύει και ο O. KEEL: Warum im 
Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild gestanden haben dürfte... ό. π. σελ. 280. 
2202 U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert” Biblical Archaeology Review May – June 2001, σελ. 
39-41. 
2203  W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ. 283. 
2204   Βασισμένος σε προσωπική συζήτηση με τον Uzi Avner αναφέρει ότι από τους 29  
λίθους της εποχής του σιδήρου, 6 ανήκουν με σιγουριά στον αρχαίο Ισραήλ, 18 από 
αυτούς δεν είναι σαφές αν είναι «either Israelite or Canaanite» και οι υπόλοιποι 5 
σχετίζονται με φυλές της ερήμου στα νότια. Βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite 
Aniconism...ό.π. σελ. 167. 
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στην Μεγιδδώ, την Δαν, την Δοθάν στα ορεινά της Σαμάρειας (Bull Site), την 

Τιρτσά και την Βεθσέμες. Ένα ακόμη υπαίθριο ιερό με τρεις ματσεβώθ ήρθε στο 

φως τα τελευταία χρόνια στο Τέλ Ρεχώβ από τον A. MAZAR2205, αλλά και μια 

ματσεβά στις πρόσφατες ανασκαφές στην πύλη της πόλης στο Κιρμπέτ 

Κεγυαφά. Πιθανόν ως ματσεβά θα μπορούσε να κατανοηθεί και μια στήλη από 

βασάλτη λίθο που βρέθηκε σε δεύτερη χρήση σε οικιακό χώρο ύστερης εποχής 

στο Τελ Ρέχες, κοντά στο όρος Θαβώρ το έτος 2013. Ένας ανάγλυφος λίθος με 

την παράσταση του σεληνιακού θεού της Χαρράν Σιν, αλλά και άλλοι 

λατρευτικοί λίθοι χωρίς επεξεργασία βρέθηκαν στην πύλη της Βεθσαϊδά καθώς 

και στις πύλες άλλων πόλεων ή φρουρίων του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ., όπως στην 

Δαν και την Κουντιλλέτ Ατζρούτ. Σύμφωνα με τον W. ZWICKEL2206 δεν 

υπάρχουν στοιχεία για ιερούς λίθους μετά τα μέσα του 8ου π.Χ. αιώνα. Στην 

συνέχεια παρουσιάζονταιβασικά, ανασκαφικά δεδομένα ορισμένων 

αξιοσημείωτων αρχαιολογικών θέσεων, στις οποίες βρέθηκαν λίθινες, 

λατρευτικές στήλες, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί ο ρόλος τους στην λατρεία 

των βιβλικών χρόνων σε σχέση με τις ολιγάριθμες και αποσπασματικές 

πληροφορίες των βιβλικών κειμένων. 

  

Τελ Ρεχώβ 

 Στις σχετικά πρόσφατες ανασκαφές στο Τελ Ρεχώβ, έναν αρκετά μεγάλο 

λόφο κοντά στον Ιορδάνη, 5 περίπου χλμ. νότια της Βαιθσεάν, ήρθε στο φως ένα 

υπαίθριο ιερό (επίπεδο 4) που χρονολογείται τον 9ο π.Χ. αιώνα2207. Πρόκειται για 

μια κατασκευή από πλίνθους, πάνω στην οποία βρίσκεται μια λίθινη βάση και 

στηρίζει τρεις λίθινες στήλες (εικ. 517)2208. Μπροστά από το βάθρο ήρθε στο φως 

ένας λίθος που προφανώς λειτουργούσε σαν τράπεζα προσφορών. Ένα 

2205  Βλ.  U. AVNER: “Sacred Stones in the Desert”…ό. π. σελ. 36 (σημείωση με αστερίσκο). 
2206  W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ. 283. 
2207 Βλ. A. MAZAR: «Οι Ανασκαφές στο Τελ Ρεχώβ και η σημασία τους για τη μελέτη της 
Εποχής του Σιδήρου στο Ισραήλ» εβρ. (חפירות תל רחוב ומשמעותן לחק תקופה-הברזל בישראל) στο 
Eretz-Israel 27 (2003), σελ. 143-160, εικ. 10.,  καθώς και το λήμμα του ιδίου: “Rehov” στο D. 
Master κ.α.: The Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology (Oxford Encyclopedias of the 
Bible), New York 2013, σελ. 221-230. πρβλ. A. ZUKERMAN: “A Re-Analysis of the Iron Age 
IIA Cult Place at Lachish”, στο ANE 49 (2012), σελ. 42. 
2208 Βλ. A. MAZAR: «Οι Ανασκαφές στο Τελ Ρεχώβ και η σημασία τους… ό. π. σελ. 149 εικ. 
10. 
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τετράγωνο πήλινο θυσιαστήριο με ανοίγματα και ίχνη φωτιάς στην επιφάνειά 

του βρέθηκε πολύ κοντά στο βάθρο (εικ. 518)2209, καθώς και ένα μεγάλος αριθμός 

από οστά ζώων2210. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα λατρευτικό χώρο με 

επίκεντρο τους ιερούς λίθους. 

 

Ταανάχ 

Οι ανασκαφές σε αυτή την λευιτική πόλη έφεραν στο φως  ένα κτίριο που 

με σιγουριά μπορεί να χαρακτηριστεί λατρευτικός χώρος (εικ. 519)2211. Ανάμεσα 

σε άλλα λατρευτικά αντικείμενα, όπως οι γνωστές ανάγλυφες βάσεις ή 

θυμιατήρια, τα γνωστά πήλινα θυσιαστήρια της Ταανάχ ήρθαν στο φως και 

τέσσερις λίθοι που μπορούν να ερμηνευτούν ως ιερές, λατρευτικές στήλες. Μια 

από αυτές δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από τα μέχρι σήμερα ευρήματα (1,15 μ. 

ύψος, 0,70 μ. πλάτος). Οι τρεις μικρότερες λίθινες στήλες περιορίζονται ανάμεσα 

στα 18 εκ. και τα 24 εκ. στο ύψος (εικ. 520)2212. Πιθανόν τέτοιοι μικροί λίθοι 

προορίζονταν για μικρά ιερά ή ιδιωτική-οικιακή λατρεία2213. Οι μικροί αυτοί ιεροί 

λίθοι είναι ένα καλό παράδειγμα για το φαινόμενο που συναντάται και σε 

άλλους λαούς, ότι οι λίθοι ματσεβώθ μπορούν να είναι και φορητές.   

 

Αράδ 

 Ίσως η σπουδαιότερη και πιο πολυσυζητημένη ανασκαφή στον χώρο της 

Βιβλικής Αρχαιολογίας είναι η ανασκαφή στο φρούριο της Αράδ, μιας πόλης 

στην ανατολική Νέγκεβ, στα σύνορα με την Εδώμ2214.  Στην Αράδ ήρθε στο φως 

2209 Βλ. A. MAZAR: «Οι Ανασκαφές στο Τελ Ρεχώβ και η σημασία τους… ό. π. σελ. 150 εικ. 
11. 
2210 Βλ. A. ZUKERMAN: “A Re-Analysis of the Iron Age IIA Cult Place at Lachish”, στο ANE 
49 (2012), σελ. 42. 
2211 G. GILMOUR: Early Israelite Religion during the Period of Judges: New Evidence from 
Archaeology, (Kaplan Centre, Occasional Paper Series. No 1.) Cape Town 1977, σελ.14  εικ. 4.  
2212 Βλ. C. GRAESSER: “Standing Stones in Ancient Palestine” στο The Biblical Archaeologist, 
Vol. 35, No. 2 (May, 1972), σελ. 55 εικ. 8, και T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite 
Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, Stockholm 1995, σελ. 163-166. 
2213  C. GRAESSER: “Standing Stones … ό. π. σελ. 55-56. 
2214Ο χώρος παρουσιάζει εξαιρετικά ευρήματα από την τεράστια πόλη της Πρώιμης 
Εποχής του Χαλκού (2900-2700 π.Χ.). Η πόλη που υπήρχε ήδη από τη Χαλκολιθική εποχή 
ήταν περιτειχισμένη με ένα τείχος 2,40 μ. πάχους, χτισμένο από μεγάλους λίθους. Σε 
μικρές αποστάσεις τις οχυρώσεις ενίσχυαν λίθινοι πύργοι με κυκλική κάτοψη. Στις 
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ένα τετράγωνο φρούριο της Εποχής του Σιδήρου,  η φρουρά του οποίου  ήλεγχε  

προφανώς την νότια συνοριακή γραμμή του Ιούδα. Το σημαντικότερο σε αυτό το 

φρούριο είναι ότι στην βορειοδυτική γωνία του ήρθε στο φως ένας ναός του 

Γιαχβέ που μπορεί να χρονολογηθεί στο πρώτο μισό της 1ης π. Χ. χιλιετίας (εικ. 

521)2215. Σαφώς η ανακάλυψη ενός ιερού της Εποχής του Σιδήρου στην περιοχή 

του κράτους του Ιούδα έχει εξέχουσα σημασία για την κατανόηση της βιβλικής 

θρησκείας κατά την προαιχμαλωσιακή εποχή, επειδή πρόκειται στην ουσία για 

το μοναδικό, επιβεβαιωμένο ναό του Γιαχβέ που έχει ερευνηθεί. Παρόλα αυτά, οι 

ανασκαφές δεν έχουν μέχρι και σήμερα ολοκληρωτικά δημοσιευτεί και επικρατεί 

μεγάλη διαμάχη για την χρονολόγηση των ευρημάτων2216.  

Στην βιβλιογραφία γίνεται λόγος για τέσσερις οικοδομικές φάσεις του 

ιερού που αποτυπώνονται στρωματογραφικά στα επίπεδα 11, 10, 9, και  8 (από το 

αρχαιότερο προς το νεότερο)2217.  Για το επίπεδο 11  (10ος αιώνας π.Χ.) γίνεται 

στην έρευνα λόγος για ένα υπαίθριο ιερό (βαμά - υψηλόν), το οποίο  στην 

συνέχεια μετατράπηκε σε ναό. Μάλιστα γίνεται λόγος για ένα ιερό της φυλής 

των Κενιτών του 12ου  π.Χ. αιώνα2218. Όμως σύμφωνα με τη σχετικά πρόσφατη 

ανασκαφές ήρθαν στο φως οικίες, δημόσια κτίρια και ναοί. Βλ. A. NEGEV: Archäologisches 
Bibel-Lexikon, Neuhausen –Stuttgart, 1991, σελ. 32-33, D. VIEWEGER: Archäologie der 
Biblischen Welt, Göttingen 22006, σελ. 293-300. 
2215 O. KEEL: Die Welt der Altorientalische Symbolik… ό. π. σελ. εικ. 170. . T. METTINGER:  No 
Graven Image? Israelite Aniconism... ό.π. σελ. 143-149 &  Ζ. HERZOG:  ”The date of the temple 
at Arad: reassessment of the stratigraphy and the implications for the history of religion in 
Judah”, στο A. Mazar: Studies in the Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan (Journal for 
the Study of the Old Testament, Supplement Series, 331), σελ. 156-178.  
2216   Βλ. W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ 266-267. Η 
απουσία ενός τελικού συμπεράσματος οφειλόταν στην μεγάλη δυσκολία κατανόησης 
του χώρου, επειδή τα οχυρωματικά έργα της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής εποχής 
είχαν εισχωρήσει βαθειά στα στρώματα της Εποχής του Σιδήρου και  ζημίωσαν την 
εικόνα σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, η επιμονή των ανασκαφέων να διατηρήσουν τους 
τοίχους του ναού εμπόδισαν περεταίρω έρευνες κάτω από αυτόν σε βαθύτερα στρώματα. 
βλ. Z. HERZOG: “The Date of the Temple at Arad: Reassessment of the Stratigraphy and the 
Implications for the History of Religion in Judah”, στο A. Mazar: Studies in the Archaeology of 
the Iron Age in Israel and Jordan, Sheffield 2001, σελ. 158. 
2217  Βλ. Αναλυτικά την παρουσίαση του W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, 
Tübingen 1994, σελ. 266-275. 
2218 Βλ. Z. HERZOG, M. AHARONI & A. RAINEY: “An Ancient Israelite Fortress with a 
Temple to Yahweh”, στο Biblical Archaeological Review, March/April 1987, σελ. 33. 
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δημοσίευση του Z. HERZOG2219, ο οποίος εκθέτει και επαναξιολογεί τα ευρήματα 

εκείνα που οδήγησαν στην παραπάνω άποψη, το υπαίθριο αυτό ιερό κατά πάσα 

πιθανότητα δεν υπήρξε ποτέ.  Μόνο στις οικοδομικές φάσεις  10 & 9 

εμφανίζονται τα οικοδομικά μέρη του ναού που προφανώς χτίστηκε, είτε το 900 

π.Χ., είτε το 800 π.Χ.2220.   

Στην αρχική του μορφή το ιερό ήταν απλά μια ορθογώνια οικοδομή (17,50 

μ. x 12 μ.) με μια αρκετά ευρύχωρη κεντρική αυλή (εικ. 521. 522). Στα δυτικά της 

αυλής υπήρχε μια κάθετη αίθουσα, ο κυρίως ναός με πλάτος 10,50 μ. και μήκος  

2,90 μ., στους τοίχους του οποίου υπήρχαν κτιστά λίθινα θρανία. Απέναντι από 

την είσοδο και προσιτό με μόνο μια βαθμίδα βρισκόταν το μικρό άδυτο (δαβίρ) 

του ναού (μήκος 1,80 μ. και πλάτος 1,10 μ.), που έκλεινε με ξύλινες θύρες. Αυτό 

φαίνεται από μια κοιλότητα πάνω σε μια πέτρα στα δεξιά της εισόδου, στην 

οποία προσαρμοζόταν ο ένας από τους δοκούς στήριξης των θυρών2221. Στο 

μέσον περίπου της αυλής ήρθε στο φως μια τετράγωνη κατασκευή (με πλευρές 2 

περίπου μέτρων) από ασβεστόλιθους που χαρακτηρίζεται ορθά ως θυσιαστήριο 

(εικ. 523). Το θυσιαστήριο δεν έχει κέρατα και είναι κατασκευασμένο από 

ακατέργαστους λίθους, χώμα και πλίνθους και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

του Εξ. 20,24, Εξ. 27,1 και Ιησ. 8,312222.  Η αίθουσα δίπλα από αυτό λειτουργούσε 

σαν αποθηκευτικός χώρος λατρευτικών σκευών, όπως φαίνεται από ένα μεγάλο 

λύχνο και τμήματα ενός πήλινου θυσιαστήριου θυμιάματος που βρέθηκαν στο 

σημείο (εικ. 524)2223.  

Το επόμενο ανασκαφικό επίπεδο (στρώμα 9) που ήταν και το τελευταίο 

παρουσιάζει την τελική μορφή του ιερού. Στο στρώμα αυτό το άδυτο απέκτησε 

2219 Κατά την ανασκαφή βρέθηκε ένα πεζούλι από λίθους στα θεμέλια του θυσιαστηρίου 
που ερμηνεύτηκε ως βάθρο για ένα αρχαιότερο θυσιαστήριο. Όμως με τις νεώτερες 
ανασκαφές αποδείχτηκε ότι δεν πρόκειται για ένα αρχαιότερο θυσιαστήριο, αλλά για 
αρχιτεκτονικά υπολείμματα του αρχαιότερου φρουρίου, στο οποίο δεν υπήρξε σύμφωνα 
με τα ευρήματα κάποιος ναός. Βλ.  Ζ. HERZOG: ”The date of the temple at Arad…ό. π. σελ. 
162-164. 
2220 Ζ. HERZOG: ”The date of the temple at Arad…ό. π. σελ. 174. 
2221 Ζ. HERZOG: ”The date of the temple at Arad…ό. π. σελ. 165. 
2222 Ο. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, Göttingen 51996, 
σελ. 127-128. Πιν. ΧΙ. Βλ. W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, 
σελ. 270-271.  T. METTINGER:  No Graveb Image?..ό..π. σελ. 145. 
2223 Ζ. HERZOG: ”The date of the temple at Arad…ό. π. σελ. 166. 
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ένα λίθινο βάθρο στην βορειοδυτική γωνία του και τέσσερις βαθμίδες 

πρόσβασης στην είσοδο (εικ. 525). Στην είσοδο του κυρίως ναού ήρθαν στο φως 

δυο βάσεις που δεν φαίνεται να είχαν κάποια αρχιτεκτονική λειτουργία. Οι 

ανασκαφείς θεώρησαν ότι οι βάσεις στήριζαν κολώνες  σαν τους κίονες  Γιαχίν 

και Βοάζ του προαιχμαλωσιακού ναού της Ιερουσαλήμ (1 Βασ, 7, 15-22. 41)2224.  Η 

είσοδος του μικρού χώρου στα δυτικά που μπορεί να κατανοηθεί ως το άγιο των 

αγίων του ναού (debir) εμφανίζεται σε κάποιες φωτογραφίες των ανασκαφών 

αποκλεισμένη με έναν τοίχο που έχει χτιστεί, ακριβώς πάνω στις βαθμίδες 

πρόσβασης (εικ. 526 & 527)2225. Δυο μικρά θυσιαστήρια από ασβεστόλιθο (ύψος 51 

εκ. και 30 εκ.)2226 βρέθηκαν σε οριζόντια θέση θαμμένα, όπως αναφέρεται στην 

έρευνα, πάνω σε μια βαθμίδα της εισόδου του δαβίρ (εικ. 527 & 528) 2227. Στο πάνω 

μέρος τους βρέθηκαν στάχτες, η χημική ανάλυση των οποίων  έδειξε λίπος 

ζώων, μια λατρευτική  πρακτική που συναντάται στην Π.Δ. στο ιερό της Σιλώ (1 

Σαμ. 2, 12-17)2228. Σύμφωνα όμως με τις προαναφερθείσες φωτογραφίες τα 

θυσιαστήρια αυτά δεν βρέθηκαν απλά θαμμένα, αλλά εντοιχισμένα στη 

λίθοδομή του τοιχίου που κάποτε απέκλεισε την είσοδο στο δαβίρ από τα 

ανατολικά2229. Η ύπαρξη ενός τοίχου στην είσοδο μπορεί να δικαιολογηθεί, είτε 

με την κατάργηση του ιερού, είτε με τη διάνοιξη μιας νέας εισόδου. Και 

2224  Αρχαιολογικά παράληλα για του δυο αυτούς κίονες προ των πυλών των ναών είναι 
οι ναοί της Χαζώρ και του Καμιντ-ελ-Λοζ στο Λίβανο. W. ZWICKEL: Der Tempelkult in 
Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ.269  βλ. T. METTINGER:  No Graveb Image?..ό..π. σελ. 
145. 
2225 N. NA’AMAN: “The Abandonment of Cult Places in the Kingdoms of Israel and Judah as 
Acts of Cult Reform”,στο UF 34 (2002), σελ. 585-602, κυρίως σελ. 589-592 εικ. 1. 2. 3. 
2226 Η σημερινή αποκατάσταση του χώρου φαίνεται ιδιαίτερα προβληματική. Αντίθετα με 
αυτή, όπως δείχνουν και φωτογραφίες από την ανασκαφή, το μικρό θυσιαστήριο 
βρέθηκε στα αριστερά και το μεγάλο στα δεξιά της εισόδου. βλ. W. ZWICKEL: Der 
Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ.269  σημ. 165  και T. METTINGER:  No 
Graveb Image?..ό..π. σελ. 145-146 εικ. 7.3. 
2227 Στη βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται συνήθως εξαιτίας τους μεγέθους και της θέσης 
τους ως «θυσιαστήρια θυμιάματος», ακόμα και ως βάθρα προσφορών. βλ. Ο. KEEL: Die 
Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 128-131.πρβλ.  A. NEGEV: Archäologisches 
Bibel-Lexikon, Stuttgart 1991, σελ. 33 & Ζ. HERZOG: ”The date of the temple at Arad…ό. π. 
σελ. 166. 
2228  βλ. W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ. 271 σημ 181. 
2229 N. NA’AMAN: “The Abandonment of Cult Places in the Kingdoms of Israel and Judah… 
ό. π. σελ. 589-592. 
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πράγματι, όπως σημειώνεται ο νότιος τοίχος του δαβίρ δεν βρέθηκε ποτέ2230. Στην 

αναστύλωση-αποκατάσταση του ιερού τα αντίγραφα των λίθινων θυσιαστηρίων 

τοποθετήθηκαν στις βαθμίδες της εισόδου και μάλιστα αντίστροφα από τις 

θέσεις εύρεσης (εικ. 525).  

Το σημαντικότερο εύρημα στον χώρο του αδύτου δεν είναι άλλο από μια 

λίθινη στήλη με στρογγυλεμένη κορυφή (εικ. 525, 526, 527. 528 ) . Έχει ύψος 90 εκ.  

και βρέθηκε στο δάπεδο του αδύτου στα νότια του λίθινου βάθρου (εικ. 528). 

Πρόκειται για έναν λείο ασβεστόλιθο, στρογγυλεμένο στα πλάγια και στο πίσω 

μέρος, με επίπεδη επιφάνεια στην μπροστινή πλευρά, πάνω στην οποία 

βρέθηκαν ίχνη κόκκινου χρώματος2231. Η θέση και το σχήμα ταιριάζουν σε μια 

λατρευτική ματσεβά που βρέθηκε πεσμένη στο δάπεδο του αδύτου.  

Ενσωματωμένες στη λιθοδομή των μεταγενέστερων τοίχων βρέθηκαν δυο 

ακόμη λίθοι που μοιάζουν με  ιερές στήλες χωρίς όμως να έχουν δεχτεί κάποια 

επεξεργασία ή κάποια λείανση  στην κορυφή. Ο J. AHARONI θεώρησε ότι 

πρόκειται για δυο ακόμη λατρευτικές στήλες, δυο ματσεβώθ που είχαν θέση 

κάποια εποχή στο άδυτο του ναού πλάι στην ματσεβά που βρέθηκε εντός του 

δαβίρ. Στην περίπτωση αυτή θα επρόκειτο για ένα τρίλιθον και την λατρεία 

τριών θεοτήτων, όπως στα φοινικικά ιερά. Τρεις θεότητες αναφέρονται και στην 

λατρεία των Ιουδαίων της Ελεφαντίνης. Το γεγονός όμως ότι από τους τρεις 

λίθους οι δυο βρέθηκαν στην λιθοδομή του τείχους που χτίστηκε αργότερα πάνω 

από το δαβίρ2232, ενώ μια μόνο ματσεβά βρέθηκε στην θέση που θα έπρεπε, 

2230 N. NA’AMAN: “The Abandonment of Cult Places in the Kingdoms of Israel and Judah… 
ό. π. σελ. 589-592. 
2231  Το κόκκινο χρώμα χαρακτηρίζεται ως υπόλειμμα βαφής χωρίς να αναφέρεται η 
υποψία ότι μπορεί να πρόκειται για το αίμα από τα σφάγια των θυσιών. W. ZWICKEL: 
Der Tempelkult...ό.π. σελ. 271 πρβλ. T. METTINGER:  No Graveb Image?..ό..π. σελ. 145. Αν 
πράγματι  πρόκειται για ίχνη χρώματος, τότε γεννάται το ερώτημα, αν οι λίθοι αυτοί δεν 
ήταν πράγματι ανεικόνιστοι ή υπήρχαν εικόνες ζωγραφισμένες στην μπροστινή τους 
πλευρά. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία από το κεφ. Avoda Zara της Μισνά, 
ότι η βαφή των ματσεβώθ με χρώμα είναι μια συνήθης πραχτική βλ. S. SCHROER: In Israel 
gab es Bilder…ό.π. σελ. 366 σημ. 55. 
2232  Ο αρχαιολόγος οδηγήθηκε στο συμπέρασμα αυτό, επειδή πίστευε ότι το τείχος του 
φρουρίου ανήκε στον πρώιμο 6ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή λίγο μετά την μεταρρύθμιση του 
Ιωσία. Νεώτερα δεδομένα χρονολογούν την οικοδομική αυτή φάση τα ελληνιστικά 
χρόνια. Οπότε μια θρησκευτική κατανόηση των λίθων καθίσταται προβληματική, επειδή 
δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται από το άδυτο του ήδη πριν από πολλά χρόνια 
κατεστραμμένου ναού. 
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ερμηνεύτηκε ως συνέπεια της εμφάνισης του μονοθεϊσμού.  Η άποψή του J. 

AHARONI επηρέασε την έρευνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στο πρόβλημα του 

αριθμού των λατρευτικών λίθων στην τελική αναστύλωση του αδύτου 

ακολουθήθηκε μια συμβιβαστική λύση και παρέμείναν στον χώρο δυο λίθινες 

στήλες, όσα ακριβώς και τα λίθινα θυσιαστήρια2233.  

Στην πιο πρόσφατη δημοσίευσή του ένας από τους συμμετέχοντες στην 

ανασκαφή και την αναστήλωση, ο Z. HERZOG,  βασισμένος στην μορφή των δυο 

λίθων από το μεταγενέστερο τείχος, στηρίζει την άποψη ότι πιθανότατα 

πρόκειται για μεγάλες πέτρες από την λιθοδομή και δεν θα μπορούσαν να 

στηρίξουν μια θεωρία για την λατρεία περισσοτέρων θεοτήτων στο ιερό της 

Αράδ2234.  Μόνο ένας λίθος φαίνεται ότι λειτουργούσε ως η λατρευτική στήλη του 

ναού.  

Αρκετά είναι τα στοιχεία που φανερώνουν ομοιότητες με τις πληροφορίες 

της Π.Δ. για την λατρεία του Γιαχβέ στο φρούριο. Αλλά και η ιστορικά 

επιβεβαιωμένη κυριαρχία του κράτους του Ιούδα στην περιοχή οδηγούν τους 

ερευνητές ομόφωνα να δεχτούν τον ναό του φρουρίου ως ναό της λατρείας του 

Γιαχβέ. Μπορεί να γίνει λόγος για κρατικό ιερό του Γιαχβέ. Στις επιγραφές σε 

όστρακα του φρουρίου διασώζονται ονόματα γνωστά ως ονόματα ιερατικών 

οικογενειών της Ιερουσαλήμ (1 Χρον. 5,32 & Ιερ. 20,1)2235. 

Στα επόμενα στρώματα εντοπίζονται ραγδαίες αλλαγές στον χώρο. Το 

σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι η χρονολόγηση των στρωμάτων αυτών και 

η ερμηνεία των αλλαγών του χώρου σε συνδυασμό με την καταστροφή του ναού 

και του φρουρίου, αλλά και το ερώτημα αν η λατρεία είχε σταματήσει πριν την 

2233 Στην ουσία πρόκειται για αντίγραφα, επειδή για λόγους ασφαλείας οι λίθοι 
μεταφέρθηκαν στο Israel Museum στην Ιερουσαλήμ. Βλ. Z. HERZOG, M. AHARONI & A. 
RAINEY: “An Ancient Israelite Fortress with a Temple to Yahweh”, στο Biblical Archaeological 
Review, March/April 1987, σελ. 30-31. Αν κάθε λίθος συμβολίζει και διαφορετική θεότητα, 
ίσως τότε θα μπορούσε να γίνει λόγος για την μητέρα θεά, την οποία οι αρχαίοι 
Ισραηλίτες ονόμαζαν Ασερά. Στον χώρο γύρω από το θυσιαστήριο βρέθηκαν αρκετά  
πήλινα ειδώλια γυναικείων μορφών με τα χέρια στο στήθος. Βλ. την ενότητα για την 
Ασερά.   
2234 Βλ. Ζ. HERZOG:  ”The date of the temple at Arad…ό. π. σελ. 166. 
2235 Πρόκειται για τα ονόματα  «υιοι του Κοραχ» (49), Μερεμοθ και Πασχούρ (50. 54) βλ. J. 
RENZ & W. RÖLLIG: Handbuch der Althebräischen Epigraphik Bd. I, Darmstadt 1995,  σελ. 153-
155. 160-163 πρβλ. T. METTINGER:  No Graveb Image?..ό..π. σελ. 146. πρβλ. A. NEGEV: 
Archäologisches Bibel-Lexikon, Stuttgart 1991, σελ. 33-34.  
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καταστροφή ή αν συνεχίστηκε μετά από αυτήν. Τα δεδομένα της καταστροφής 

είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστα και για τον λόγο αυτό έχουν συσχετιστεί με τις 

βιβλικές πληροφορίες για τις δυο μεταρρυθμιστικές κινήσεις του βασιλιά Εζεκία 

και του βασιλιά Ιωσία. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι όταν οι τοίχοι του 

ιερού  γκρεμίστηκαν, τότε θάφτηκαν τελετουργικά  η ματσεβά και τα δυο μικρά, 

λίθινα θυσιαστήρια. Στο στρώμα αυτό εντάσσεται και το χάλκινο ομοίωμα ενός 

λιονταριού μήκους 5 εκ., όμοιο με ασσυριακά μέτρα και σταθμά της εποχής της 

ασσυριακής επέκτασης (εικ. 529)2236. Είναι σημαντικό ότι τα κεραμικά στον χώρο 

είναι παρόμοια  με την περίοδο 701-588/589 π.Χ.  της πόλης  Λαχίς (επίπεδο ΙΙ)2237. 

Βέβαια τα δυο λίθινα θυσιαστήρια είχαν κατά πάσα πιθανότητα ήδη πριν την 

καταστροφή εντοιχιστεί και δεν μπορεί να γίνει με πειστικότητα λόγος για μια 

τελετουργική επιχωμάτωση  του ιερού χώρου.   

Σαφώς η χρονολόγηση της καταστροφής του ιερού είναι ένα ιδιαίτερα 

δύσκολο ζήτημα. Για τον J. AHARONI το θυσιαστήριο καταστράφηκε στα τέλη 

του 8ου π.Χ. αιώνα (στρώμα VIII) και το άδυτο κατά τον ύστερο 7ο π.Χ. αιώνα2238. Ο 

USSISHKIN ερμηνεύει τα ευρήματα στάχτης στο εσωτερικό του ναού ως στοιχεία 

που δείχνουν ότι η καταστροφή σχετίζεται με πυρκαγιά και θεωρεί ότι ο ναός και 

το φρούριο καταστράφηκαν την ίδια στιγμή. Αντίθετα ο Z. HERZOG  

υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν καθόλου ίχνη φωτιάς στο άδυτο, πράγμα που 

σημαίνει ότι τοποθετεί την φωτιά σε ψηλότερο επίπεδο, όταν ο ναός ήταν ήδη 

κάτω από το χώμα. 2239.  Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο ναός είχε ήδη καταστραφεί 

πριν το φρούριο (το στρώμα VII), το οποίο θα παραδόθηκε στις φλόγες κατά την 

εκστρατεία του Σεναχερίβ το 701 π.Χ.2240. Ο ναός φαίνεται ότι εμφανίζεται μόνο 

2236 W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan...ό.π, σελ. 273-274.  
2237  W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan...ό.π, σελ. 274-275. 
2238  Ο Aharoni φαίνεται ότι επιδιώκει τον συσχετισμό των επεμβάσεων στον χώρο (όπως 
η τελετουργική ταφή των θυμιατηρίων) και της τελικής  καταστροφής  του ναού με το 
μεταρρύθμιστικό έργο των βασιλέων Εζεκία και Ιωσία. Βλ. Ν. NA’AMAN: “No 
Anthropomorphic Graven Image – Notes on the Assumed Anthropomorphic Cult Statues in 
the Temples of YHWH in the Pre-Exilic Period”, in  Ugarit Forschungen 31 (1999), Münster 
2000, σελ. 406-408. 
2239 Ζ. HERZOG: ”The date of the temple at Arad…ό. π. σελ. 160-161. 
2240  Με την πρόταξη της  διάλυσης του ναού πριν την καταστροφή του φρουρίου κατά την 
εκστρατεία του Σεναχεριβ στα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα επιτυγχάνεται ο συσχετισμός της 
τελετουργικής ταφής των λατρευτικών αντικειμένων του αδύτου με την μεταρρύθμιση 
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στα επίπεδα 10 και 9, άρα θα χτίστηκε στο φρούριο, είτε γύρω στο 900 π. Χ., είτε 

γύρω στο 800 π. Χ. Τα επίπεδα 10, 9 και 8 εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά με 

τα κεραμικά της Λαχίς, στο επίπεδο που εμφανίζονται τα ερείπια της 

καταστροφής από τους Ασσυρίους (701 π. Χ.)2241. Επομένως εμφανίζονται δυο 

επιλογές: Είτε το ιερό καταστάφηκε μαζί με το φρούριο κατά την ασσσυριακή 

εκστρατεία των τελών του 8ου π.Χ. αιώνα. Είτε στα πλαίσια μιας μεταρρύθμισης, 

όπως εκείνη του βασιλιά Εζεκία, λίγο καιρό πριν την επέλαση του ασσυριακού 

στρατού το κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο, η ματσεβά και τα θυσιαστήρια 

θάφτηκαν τελετουργικά2242. Όπως τονίζει ο Z. HERZOG η τελετουργική 

επιχωμάτωση δεν μπορεί, παρά να οφείλεται στην σκόπιμη κατάργηση του ιερού 

από τον Εζεκία, ίσως γύρω στο 715 π. Χ.2243. Χρονολογικά και  τις δυο απόψεις 

μπορεί να στηρίξει το χάλκινο λιοντάρι (εικ. 529)2244. Τέτοια μέτρα 

εξυπηρετούσαν τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και την είσπραξη των φόρων 

υποτελείας. Ο ΝΑ’AMAN σε προηγούμενη δημοσίευσή του επηρεασμένος από 

την ερμηνεία της τελετουργικής ταφής των ιερών αντικειμένων και πεπεισμένος 

για τη χρονολόγηση της καταστροφής το 701 π.Χ. υπέθεσε ότι μετά από την 

απομάκρυνση του ασσυριακού στρατού κάτοικοι της Ιουδαίας, πιστοί στον 

Γιαχβέ, επέστρεψαν στο σημείο και σκέπασαν τα ιερά αντικείμενα του 

κατεστραμμένου ιερού για να αποφύγουν περαιτέρω βεβήλωση2245. Σε νεώτερη 

όμως δημοσίευσή του επικαλείται τις φωτογραφίες  που δείχνουν ότι η περίφημη 

του βασιλιά  Εζεκία (2 Βασ. 18,4) βλ. Ν. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven 
Image...ό.π.σελ. 406. 
2241 W. ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan...ό.π, σελ. 274-275 και Ζ. HERZOG: ”The date of 
the temple at Arad…ό. π. σελ. 169. 
2242 Υποστηρίζεται συχνά ότι οι πληροφορίες του δευτ. ιστορ. έργου για τον Εζεκία κάνουν 
ουσιαστικά λόγο για μια μεταρρύθμιση που είχε ως στόχο να κρατήσει τους πρόσφυγες  
από το ανύπαρκτο πλέον κράτος του Ισραήλ θρησκευτικά γύρω από την Ιερουσαλήμ (βλ. 
Ζ. HERZOG: ”The date of the temple at Arad…ό. π. σελ. 175). Βέβαια κατά πόσο εύστοχο 
θα ήταν για τον Εζεκία να καταστρέψει τα ιερά της υπαίθρου και των φρουρίων του, 
επειδή οι βόρειες φυλές είχαν χάσει τα δικά τους ιερά και θα προσκολλούνταν έτσι πιο 
εύκολα στην Ιερουσαλήμ παραμένει ερώτημα. Πιο λογικό φαίνεται αυτός ο 
συγκεντρωτισμός να ήταν το αποτέλεσμα της ασσυριακής επιδρομής.  
2243 Ζ. HERZOG: ”The date of the temple at Arad…ό. π. σελ. 170 & Z. HERZOG, M. 
AHARONI & A. RAINEY: “An Ancient Israelite Fortress with a Temple… ό. π. σελ. 35. 
2244 Το ομοίωμα ζυγίζει 82,3 γραμ., περίπου το 1/12 της ασσυριακής μινα βλ. Ν. 
NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image...ό.π.σελ. 406. 
2245 Ν. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image...ό.π.σελ. 407-408. 
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τελετουργική ταφή δεν θα μπορούσε να ισχύει, επειδή φανερώνουν ότι πρόκειται 

για τον εντοιχισμό των λίθινων θυμιατηρίων στην ανατολική είσοδο του δαβίρ σε 

έναν μεταγενέστερο τοίχο. Ίσως μια νέα είσοδος του αδύτου ανοίχτηκε στη νότια 

πλευρά του, μιας και ποτέ στο σημείο δεν βρέθηκε τοίχος. Στο σημείο δεν 

βρέθηκαν ίχνη φωτιάς, όπως σε άλλους χώρους του ιερού, επειδή σαφώς ο τοίχος 

θα είχε κατασκευαστεί πολύ πρίν από την καταστροφή του ιερού. Αντιθέτως, 

στην νότια πλευρά του δαβίρ βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες στάχτης που 

ενισχύουν την άποψη που κατανοεί την καταστροφή του ιερού ως αποτέλεσμα 

μιας στρατιωτικής επιχείρησης κατά την ασσυριακή προέλαση στην περιοχή του 

βασιλείου του Ιούδα το 701 π.Χ.2246. 

    

Λαχίς 

Η πόλη Λαχίς ήταν μια από τις σπουδαιότερες πόλεις του βασιλείου του 

Ιούδα, η κατάκτησή της οποίας από τον Σανχερίβ  αποτυπώθηκε στα περίφημα 

ανάγλυφά του ανακτόρου του Ασσυρίου μονάρχη στη Νινεβή2247. Με τις 

ανασκαφές έχουν έρθει στο φως τουλάχιστον τρεις αρχαιολογικές θέσεις με 

λίθινες στήλες.  Στο  επίπεδο 1. έχει βρεθεί ένα ιερό της περσικής και της 

ελληνιστικής εποχής που ονομάζεται ιερό του Ήλιου (“Solar Shrine”). O Υ. 

ΑΗΑRΟΝΙ συνέχισε την ανασκαφή με την ελπίδα της εύρεσης ενός αρχαιότερου 

κτιρίου λατρευτικής σημασίας και πράγματι το 1968 ήρθε στο φως στο επίπεδο 5, 

στα δυτικά της θέσης μια ορθογώνια αίθουσα (2,30  x 3,30 μ.) που χρονολογείται 

τον 10ο  π.Χ. αιώνα (Sanctuary 49) (εικ. 530)2248. Η αίθουσα φαίνεται ότι είχε στους 

τοίχους χτιστά θρανία και ένα χτιστό βάθρο στην δυτική πλευρά. Στο δάπεδο 

βρέθηκαν αρκετά λατρευτικά σκεύη, λύχνοι, πήλινα φορητά θυμιατά, ένα λίθινο 

2246 N. NA’AMAN: “The Abandonment of Cult Places in the Kingdoms of Israel and Judah… 
ό. π. σελ. 589-592. 
2247 D. VIEWEGER: Archäologie der Biblischen Welt, Göttingen 22006, σελ. 312-328. 
2248 Στην έρευνα γίνεται λόγος για τη λειτουργία του ιερού μεταξύ 980 και 830 π.Χ. Βλ. A. 
ZUKERMAN: “A Re-Analysis of the Iron Age IIA Cult Place at Lachish”, στο ANE 49 (2012), 
σελ. 24-60, ιδιαιτ. σελ. 31. 
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θυσιαστήριο με κέρατα και τέσσερις πήλινες βάσεις θυσιαστηρίων του 

θυμιάματος. Είναι σαφές ότι πρόκειται για έναν λατρευτικό χώρο2249.  

 Σε έναν ύπαιθριο χώρο στα νότια του ιερού ήρθε ανακαλύφθηκε μια 

όρθια λίθος, μια ματσεβά από ασβεστόλιθο 1, 20 μ. ύψους, πλάτος 95 εκ. και 60 

εκ. πάχους. Είναι πολύ σημαντικό ότι η λίθινη στήλη βρέθηκε σε όρθια θέση και 

ακριβώς δίπλα της ήρθε στο φως ένα κομμάτι απανθρακωμένο ξύλο, η ανάλυση 

του οποίου έδειξε ότι πρόκειται για το ξύλο ενός ελαιόδεντρου. Η θέση του 

δέντρου δίπλα ακριβώς από την λίθινη στήλη (επίπεδα 4 και 3, πριν το 701 π.Χ.) 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια ξύλινη ασερά2250. Ο Aharoni 

ερμήνευσε τον χώρο ως ένα υπαίθριο ιερό, ένα βαμά με βασικά λατρευτικά 

αντικείμενα, την λίθινη, λατρευτική στήλη και την ασερά από ξύλο ελιάς. 

Επίσης, βρέθηκε μια ομάδα έξι λίθινων στηλών 60-70 εκ. ύψους, οι οποίες 

σύμφωνα με την γνώμη του ανασκαφέα ήταν τελετουργικά θαμμένες2251. 

Πρόκειται για σπασμένες λίθους που δεν αποκλείεται να ήταν ματσεβώθ. Η 

απουσία αντικειμένων με εικονογραφία και ύπαρξη λίθινων στηλών στο ιερό 

θεωρείται ως ένδειξη της ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ στον 

προαιχμαλωσιακό Ιούδα2252. Ως το κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο του ιερού, 

επειδή σαφώς ο χώρος του ιερού είναι πολύ περιορισμένος και οι τελετουργίες 

θα γίνονταν έξω, θα πρέπει να κατανοηθεί η μεγάλη ματσεβά στην αυλή, στα 

νοτιανατολικά του ιερού, η οποία συνέχισε να βρίσκεται σε χρήση προφανώς 

2249 Τ. METTINGER:  No Graveb Image?..ό..π. σελ. 49-150. Με την ερμηνεία αυτή διαφωνεί ο 
D. USSISHKIN, ο οποίος θεωρεί ότι τα λατρευτικά αντικείμενα δεν ανήκουν στο 
φερόμενο ως ιερό 49 του επιπέδου 5, αλλά προέρχονται από έναν λάκκο ταφής 
λατρευτικών αντικειμένων του επιπέδου 4. Όμως, τα πήλινα σκεύη λατρευτικής 
σημασίας σύμφωνα με την θέση εύρεσης φαίνεται ότι στέκονταν και δεν ήταν θαμμένα. 
Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη φωτιάς και στάχτη, αλλά και η θέση των 
αντικειμένων παραπέμπουν σε μια φυσική καταστροφή, πιθανόν κάποιον σεισμό. Για το 
ζήτημα βλ. A. ZUKERMAN: “A Re-Analysis of the Iron Age IIA Cult Place at Lachish”, στο 
ANE 49 (2012), σελ. 26-30. 
2250 Βλ. A. ZUKERMAN: “A Re-Analysis… ό. π. σελ. 31-32. 
2251 Τ. METTINGER:  No Graveb Image?..ό..π. σελ. 151. Είναι δύσκολο να ερμηνευτεί μια 
τελετουργική ταφή ιερών λίθων. Κάτι τέτοιο συσχετίζεται στην έρευνα με την λεγόμενη 
μεταρρύθμιση του Εζεκία, όπως έγινε σαφές για το ιερό της Αράδ. βλ. A. ZUKERMAN: 
“A Re-Analysis… ό. π. σελ. 43. 
2252 A. ZUKERMAN: “A Re-Analysis… ό. π. σελ. 43-45. 
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μαζί με την ξύλινη ασερά στο πλάι μέχρι την ασσυριακή κατάκτηση (επίπεδο 3,  

701 π.Χ.).  

 

Δαν. 

Ματσεβώθ έχουν έρθει στο φως και στις ανασκαφές των τελευταίων 

δεκαετιών στην περιοχή της αρχαίας Δαν (σημ. Τελ Δαν), σε μια από τις πηγές 

του Ιορδάνη. Πρόκειται για λατρευτικές λίθους σε τέσσερα τουλάχιστον σημεία 

στον χώρο της πύλης της αρχαίας πόλης, όπου βρέθηκε σε δευτερεύουσα 

οικοδομική χρήση ένα τμήμα της περίφημης ενεπίγραφης στήλης που 

αναφέρεται στον «οίκο του Δαβίδ» (בית דוד)2252F

2253. Αρχικά πιστευόταν ότι επρόκειτο 

για μια κεντρική πύλη με ένα πρόπυλο, αλλά στη συνέχεια διαπιστώθηκαν τα 

ίχνη μιας ακόμη εξωτερικής πύλης και έτσι σχηματίζεται μια αρκετά ευρύχωρη 

πλατεία προστατευμένη από την εξωτερική πύλη (εικ. 531)2253F

2254. Τα μικρά ιερά με 

λατρευτικούς λίθους ανάμεσα στις τρεις πύλες  χρονολογούνται στον 9ο και τον 

8ο αι. π.Χ., αλλά και κατά την ασσυριακή κατάκτηση (7ος αι. π.Χ.)2254F

2255. Μια ματσεβά 

βρέθηκε σε μια γωνία της εσωτερικής πύλης, ακριβώς δίπλα από το περίφημο 

αγνώστου χρήσης στέγαστρο (εικ. 532)2255F

2256. Στην δεξιά πλευρά του εσωτερικού της 

πύλης, στον βόρειο τοίχο βρέθηκε ένα μικρό ιερό με πέντε όρθιες λίθους στη 

σειρά (εικ. 533). Το ύψος των λίθων είναι ανάμεσα στα 30 εκ. με 50 εκ. και 

μπορούν με σιγουριά να ερμηνευτούν ως λατρευτικά  ματσεβώθ2256F

2257. Ένα χτιστό 

βάθρο με ύψος 50 εκ. ερμηνεύεται ως τράπεζα προσφορών, ενώ στον χώρο 

βρέθηκαν και κεραμικά αντικείμενα του 8ου π.Χ. αιώνα που επιβεβαιώνουν την 

2253 Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αρχαιολογία και Θεσμολογία του Βιβλικού Ισραήλ, Αθήνα 2013, 
σελ. 61-63. 
2254 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor - Die Stele von Betsaida (et-Tell,) 
(OBO 161) Göttingen – Freiburg 1998, σελ. 47& 130 εικ. 78. 
2255 Υπάρχει επίσης ένας ορθογώνιος μονόλιθος 60 εκ. ύψους ακριβώς στην είσοδο του 
πρόπυλου που έχει χαρακτηριστεί ως ματσεβά, όμως η θέση του λίθου σχεδόν στο μέσον 
της εισόδου της πύλης, αλλά και το σχήμα του λίθου φανερώνουν ότι μάλλον δεν  
πρόκειται για ματσεβά. Βλ. T. METTINGER: No Graven Image… ό. π. σελ. 166 και M. 
BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor - Die Stele von Betsaida (et-Tell,) (OBO 
161) Göttingen – Freiburg 1998, σελ. 47-53. 
2256 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor - Die Stele von Betsaida (et-Tell,) 
(OBO 161) Göttingen – Freiburg 1998, εικ. 80 & 81. 
2257 Βλ. Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αρχαιολογία και Θεσμολογία του Βιβλικού Ισραήλ, Αθήνα 
2013, σελ. 257. 
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λατρευτική χρήση του χώρου, ανάμεσά τους και δυο μικρά  θυμιατήρια2258. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει στο σημείο αυτό η ποσότητα οστών από 

αιγοπρόβατα που ήρθε στο φως και που προφανώς παραπέμπει, αν όχι σε 

ολοκαυτώματα, τουλάχιστον σε τελετουργικά δείπνα στο μικρό αυτό ιερό.  

Έξω από τα τείχη και ανατολικά της πύλης αναφέρεται  μια ομάδα από 

πέντε λίθους από βασάλτη που επίσης μπορούν επίσης να κατανοηθούν ως 

ματσεβώθ. Η θέση των λίθων δεν είναι αρκετά σαφής στις δημοσιεύσεις και τα 

σχέδια2259. Μεταγενέστερης εποχής είναι μια τέταρτη ομάδα τριών ή τεσσάρων 

ματσεβώθ που βρέθηκαν μαζί στην πλατεία ανατολικά του πρόπυλου πάνω σε 

μια υπερυψωμένη (50-60 εκ.) χτιστή βάση σε απόσταση 2,5 μέτρων από το τείχος 

(εικ. 534.)2260. Το ιερό αυτό χρονολογείται κατά την ασσυριακή κατάκτηση, ίσως 

και αργότερα. Οι λίθοι είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Οι δυο μεγαλύτεροι 

έχουν ύψος  117 εκ. και 73 εκ., ενώ οι δυο μικρότεροι φτάνουν σε ύψος τα 50 εκ. 

και 54. Μπροστά από τους λίθους βρέθηκε ένα επίπεδο τμήμα ασβεστόλιθου 18 

εκ. πάχους και πάνω σε αυτό μια  λίθινη λεκάνη από βασάλτη με διάμετρο 35 εκ. 

με υπολείμματα στάχτης (εικ. 535). Από τα λατρευτικά ευρήματα στην είσοδο 

της αρχαίας Δαν καθίσταται σαφές ότι οι λίθοι ματσεβώθ παίζουν κεντρικό ρόλο 

στα ιερά των πυλών, όπως επίσης βεβαιώνουν και τα ευρήματα από την 

Βεθσαϊδά. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι και μετά την ασσυριακή κατάκτηση 

ιδρύεται στον χώρο ένα νέο ιερό με λίθινες στήλες που συνεχίζει την λατρευτική 

ζωή των μικρών ιερών της πυλών.  

 

Βηθσαϊδά 

Δυο περίπου χλμ. από το βορειότερο άκρο της λίμνης της Γαλιλαίας, στις 

ανασκαφές ενός λόφου, γνωστού απλά ως Ετ-Τελλ ήρθαν στο φως τα ερείπια 

μιας πόλη της Εποχής του Σιδήρου που κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για 

2258 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 49 & 134 εικ. 81c.  και W. 
DEVER: Die God Have a Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel, Michigan 2005, 
σελ. 151. 
2259 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 51-52 & 130 εικ. 78 και 135 εικ. 
83. 
2260 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 52 και σελ. 130 εικ. 78 αρ. 9., 
σελ. 134 εικ. 82 αρ. 1 και σελ. 135 εικ. 83 locus 5188 και Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αρχαιολογία… 
ό. π. σελ. 258-259. 
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την γνωστή από τα ελληνιστικά χρόνια Βηθσαϊδά. Τον Ιούνιο του 1997 κατά την 

ανασκαφή της πύλης που διαμορφωνόταν από τέσσερις στοές (εικ. 536)2261 

βρέθηκε στα δεξιά της μπροστινής πλευράς μια λίθινη στήλη από βασάλτη (1,15 

μ. ύψος, 59 εκ. & 31 εκ. πλάτος). Η στήλη ήρθε στο φως σε πέντε μεγάλα 

τμήματα και στην μπροστινή πλευρά της είναι ορατό ένα ανάγλυφο. Πρόκειται 

για την μορφή ενός σχηματοποιημένου, ανθρωπόμορφου πλάσματος με 

βουκράνιο αντί για ανθρώπινο κεφάλι, τα κέρατα του οποίου διαμορφώνουν 

έναν σχεδόν ολοκληρωμένο δίσκο (εικ. 369. 537α. 537β)2262. Στο κέντρο της 

μορφής εμφανίζεται ένα ξιφίδιο και μια ροζέτα που σχηματίζεται από τέσσερις 

κύκλους. Προφανώς πρόκειται για μια σχηματοποιημένη απόδοση του συμβόλου 

του σεληνιακού θεού της Χαρράν Σιν και η τετραπλή ροζέτα συμβολίζει τις 

τέσσερις φάσεις της σελήνης. Η στήλη βρισκόταν πάνω σε ένα χτιστό βάθρο και 

όπως φαίνεται από μια λίθινη λεκάνη επίσης από βασάλτη ακριβώς μπροστά 

από την αρχική της θέση (εικ. 538), δυο θυμιατήρια2263 που βρέθηκαν μέσα σε 

αυτή αλλά και αρκετά ευρήματα κεραμικής, όπως θυμιατήρια και αγγεία ακόμη 

και με επιγραφές από τη στοά 4 της πύλης2264, προκύπτει το συμπέρασμα ότι στο 

υπερυψωμένο βάθρο της πύλης διεξάγονταν λατρευτικές πρακτικές με κέντρο 

τη λίθινη, ανάγλυφη στήλη (εικ. 537β).  

Βέβαια η λίθινη ανάγλυφη στήλη δεν ήταν το μόνο λατρευτικό 

αντικείμενο στην κεντρική πύλη της πόλης. Ακριβώς στην γωνία της πύλης, 

δίπλα από το λατρευτικό χώρο του θεού Σιν, ήρθε στο φως και μια ανεικόνιστη 

λίθινη στήλη (εικ. 539)2265, μια ματσεβά. Την πύλη πλαισίωνε ακόμη μια 

2261 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor … ό. π. σελ. 97 εικ. 2, Βλ. και 
των ιδίων: „Der Kult am Stadttor von Betsaida“, στο G. Fassbeck κ. α: Leben am See 
Gennesaret, Mainz 2003, σελ. 70-76, κυρίως  71  εικ. 118. 
2262 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor … ό. π. σελ. 95-96 εικ. 1cde., 
καθώς και στο ίδιο σελ. 102 εικ. 10 την αναπαράσταση της Barbara Connell.  Βλ. και των 
ιδίων: „Der Kult am Stadttor von Betsaida… ό. π. σελ. 70 εικ. 116ab. 
2263 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor … ό. π. σελ. 101 εικ. 9. 
2264 C. SAVAGEM: „ Niedergebrannt – Die Funde aus Kammer 4 des eisenzeitlichen 
Stadttores von Betsaida „,στο G. Fassbeck κ. α: Leben am See Gennesaret, Mainz 2003, σελ. 66-
69, κυρίως σελ. 68 εικ. 110. 
2265 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult am Stadttor … ό. π. σελ. 98 εικ. 3 & 99 εικ. 
5. Βλ. και των ιδίων: „Der Kult am Stadttor von Betsaida“, Mainz 2003, στο G. Fassbeck κ. α: 
Leben am See Gennesaret, Mainz 2003, σελ. 70-76, κυρίως  72 εικ. 120. 
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ανεικόνιστη ματσεβά, ακριβώς απέναντι (εικ. 540)2266, ενώ στην εσωτερική προς 

την πόλη πλευρά της πύλης με τις τέσσερις στοές ήρθε στο φως ακόμη ένα 

ζεύγος ματσεβώθ (εικ. 541. 542.)2267. Έως το καλοκαίρι του 2001 είχαν έρθει στο 

φως εκτός της ανάγλυφης στήλης συνολικά έξι ιεροί λίθοι, όλοι από βασάλτη 

λίθο, οι δυο τελευταίοι στην εσωτερική πλευρά ενός πρόπυλου. Στον χώρο 

βρέθηκαν  και τμήματα ενός θυσιαστηρίου με κέρατα2268. Η πόλη φαίνεται ότι 

καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα και θάφτηκε κάτω 

από ένα στρώμα στάχτης και ερειπίων, προφανώς κατά την εκστρατεία του 

Τιγλάθ Φελασάρ Γ΄(733/732 π.Χ.). Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι λίθινες στήλες 

στους ιερούς χώρους των πυλών βρέθηκαν, είτε σπασμένες, είτε είχαν 

μετακινηθεί από την αρχική τους θέση. Στην έρευνα μετά από τόσα χρόνια 

ανασκαφών δεν γίνεται λόγος για μια ισραηλιτική πόλη της εποχής των δυο 

βασιλείων, αλλά για μια πόλη που ανήκει σε αραμαϊκές φυλετικές ενώσεις και 

προφανώς  πρόκειται για το κράτος γνωστό με το όνομα Γκεσούρ2269.  

 

Κουντιλλέτ Ατζρούτ 

Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο βόρειο Σινά και είναι γνωστή για τις 

περίφημες επιγραφές, στις οποίες αναφέρονται ο Γιαχβέ και η Ασσερά. Οι 

ανασκαφές έφεραν στο φως ένα ορθογώνιο κτίσμα (25 x 15 μ.) με τέσσερις 

πύργους στις γωνίες που δεν λειτουργούσε στο σταυροδρόμι αυτό σαν φρούριο, 

αλλά σαν εμπορικός σταθμός των καραβανιών και κατάλυμα (εικ. 543)2270. 

Χρονολογείται γύρω στο 800 π.Χ. Την είσοδό του κτίσματος προστάτευε ένα 

πρόσκτισμα σε σχήμα γωνίας με λευκό σοβά και χτιστό πεζούλι και από τις δυο 

πλευρές. Μετά την είσοδο του κτιρίου στα βόρεια και τα νότια δημιουργούνταν 

δυο στενοί χώροι επίσης με πεζούλια και στις δυο πλευρές που οδηγούσαν στις 

δυο μεγαλύτερες αίθουσες των πύργων της πλευράς αυτής (bench room). 

2266 M. BERNETT & O. KEEL: „Der Kult am Stadttor von Betsaida… ό. π. σελ. 72 εικ. 119. 
2267 M. BERNETT & O. KEEL: „Der Kult am Stadttor von Betsaida… ό. π. σελ.  72 εικ. 121 &  
73 εικ. 122. 
2268 M. BERNETT & O. KEEL: „Der Kult am Stadttor von Betsaida… ό. π. σελ. 76 εικ. 126. 
2269 R. ARAV: „Betsaida – Geschichte und materielle Kultur einer Stadt im Königreich 
Geschur“, στο G. Fassbeck κ. α: Leben am See Gennesaret, Mainz 2003, σελ. 52-65. 
2270 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 60-61 & σελ. 144 εικ 93a 
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Λατρευτική δραστηριότητα στον χώρο έχει διαπιστωθεί όχι μόνο από τις 

επιγραφές, αλλά και από τα ευρήματα κεραμικής. Στον βόρειο χώρο (αιθουσα 5) 

βρέθηκαν τρεις λίθοι (εικ. 544). Οι δυο από αυτούς παρουσιάζουν σύμφωνα με 

τον B. SASS2271 το κατάλληλο ύψος, καθώς μια στενή και μια πλατειά πλευρά 

ακριβώς, όπως οι λίθοι ματσεβώθ. Οι λίθοι αυτοί φαίνεται ότι έχουν λειανθεί 

στην κορυφή τους. Ο τρίτος λίθος ερμηνεύεται σύμφωνα με το σχήμα και τις 

διαστάσεις του ως τράπεζα προσφορών. 

 

Τελ Φαραά (Τιρτσά) 

Στο Τελ Φαραά (πιθανώς την βιβλική Τιρτσά) βρέθηκε μια λίθινη στήλη 

1,80 μ. ύψους και 40 εκ. πλάτους σε ένα επίπεδο του 7ου π.Χ. αιώνα (VIIe)2272. 

Αρχικά δεν ήταν σαφής η λειτουργία της, μάλιστα κατανοήθηκε και σαν λίθος 

που χρησίμευε για την πίεση των ελαιοκάρπων2273. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο2274 

ήρθαν στο φως κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν την 

κατανόηση του λίθου ως λατρευτικής ματσεβά2275. Κατά την πρώτη φάση (VIIb 

10ος αι. π.Χ.) βρέθηκε μια βάση από πέντε λίθους και ένας μονόλιθος  (40 εκ. 

ύψους, 48 εκ. μήκους και 34 εκ. πλάτους),  ο οποίος είχε σκαλιστεί σε βάθος 30 

εκατοστών και προφανώς χρησίμευε ως λεκάνη. Ο χώρος ήταν κατά την εποχή 

αυτή η είσοδος μιας πύλης και θα μπορούσε να κατανοηθεί η ματσεβά με τη 

λεκάνη ως μέρη ενός υπαίθριου ιερού της πύλης (εικ. 545)2276. Στο μεθεπόμενο 

επίπεδο (VIIc 9ος αιώνας π. Χ.)  παρέμεινε η βάση και προφανώς η λίθινη στήλη, 

αλλά πάνω από τον μονόλιθο που λειτουργούσε ως λεκάνη κατασκευάστηκε 

2271 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 60-61 & σελ. 144 εικ 93b.  
2272 Παρόλο που δεν είναι εμφανής στο επίπεδο αυτό η αρχαιότερη πύλη ο χώρος (locus 
112)  φαίνεται κλεισμένος με τοίχους. Βλ. M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … 
ό. π. σελ. 57 & 141 εικ. 89.   
2273 Οι λίθοι για τη λειτουργία αυτή έχουν εντελώς διαφορετικό σχήμα και μέγεθος βλ. M. 
BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 57 σημ. 251. 
2274 Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα ήταν η χρονολόγηση των οχυρωματικών έργων, τα οποία 
ανήκουν στην Εποχή του Σιδήρου.  βλ. M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. 
π. σελ. 53-55. 
2275 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 53-58. 
2276 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 57 & 138 εικ. 86 
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από λίθινες πλάκες μια πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή  σπονδών (μήκος 1,50-1,65μ., 

πλάτος 1,25-1,30μ. & 55 εκ. ύψος)2277. 

    

Έιν Χασεβά 

 Η περιοχή αυτή βρίσκεται 30 χλμ. νοτιοδυτικά της Νεκράς Θάλασσας. 

Έξω από τα τείχη ενός φρουρίου της Εποχής του Σιδήρου ήρθε στο φως ένα 

υπαίθριο ιερό χτισμένο με πλάκες ασβεστόλιθου (7ος & 6ος π.Χ. αιώνας) (εικ. 

546)2278. Σε έναν λάκκο δίπλα από το φρούριο ήρθαν στο φως 75 κεραμικά 

αντικείμενα. Τα πιο εντυπωσιακά από αυτά είναι τρεις ανθρωπόμορφες πήλινες 

βάσεις που χρησίμευαν προφανώς ως θυμιατήρια (εικ. 547)2279. Την λατρεία με 

προσφορά θυμιαμάτων επιβεβαιώνουν επίσης επτά μικρά θυσιαστήρια από 

ασβεστόλιθο και πέντε θυμιατήρια χειρός. Ανάμεσα στα ευρήματα 

συγκαταλέγεται και μια σχετικά μικρή λίθινη στήλη που φιλοξενεί στην πιο 

πλατειά πλευρά της ένα ανάγλυφο σχήμα (εικ. 548)2280. Πρόκειται για μια λίθο 

με ένα ανάγλυφο από τη μια της πλευρά, μια עבן מסיכית (Λευ 26,1). Το σχήμα 

αυτό έχει ερμηνευτεί σαν θυσιαστήριο με κέρατα ή κεφάλι ταύρου2280F

2281, αλλά 

φαίνεται πιθανότερο ότι στην επιφάνεια της στήλης έχει χαραχθεί μια 

ημισέληνος. Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται από μια σφραγίδα του ίδιου αιώνα που 

βρέθηκε δίπλα από το φρούριο. Στην σφραγίδα εικονίζονται δυο άνθρωποι σε 

λατρευτική στάση και ανάμεσά τους μια βάση, πάνω στην οποία βρίσκεται μια 

ημισέληνος (εικ. 549)2281F

2282. Είναι σαφές ότι η λίθος με το απλό ανάγλυφο στο ιερό 

2277 M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 57 & 139 εικ. 87. 
2278 R. COHEN & Y. YISRAEL: „Smashing the Idols “ στο Biblical Archaeology Review 
July/August 1996, σελ. 40-52 & M. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 
70-71 & 150 εικ. 101-102. 
2279 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. σελ. 495-496 &  506 εικ. 405abc  καθώς 
και Μ. BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 70-71 & 152 εικ. 103. 
2280 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 495-496 & σελ. 506 εικ. 406 και Μ. 
BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 70-71 & 152 εικ. 104. 
2281 Την ερμηνεία αυτή πρόβαλε ο P. BECK το 1996 θέλοντας να αποδώσει την στήλη στη 
λατρεία του εδωμητικού θεού Κως. Αλλά και σε μια τέτοια περίπτωση στην Αρχαία 
Ανατολή δεν συναντάται η απόδοση μόνο των κεράτων ενός ταύρου, αλλά όλο το 
βουκράνιο. Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. σελ. 495-496 και Μ. BERNETT & 
O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 70-71 σημ. 314. 
2282 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. σελ. 495-496 &  506 εικ. 407 και Μ. 
BERNETT & O. KEEL: Mond, Stier und Kult … ό. π. σελ. 70-71 & 152 εικ. 105a. 
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αυτό, όπως και εκείνη με το πιο περίτεχνο ανάγλυφο στην Βεθσαϊδά, 

λειτουργούσε ως λατρευτικό αντικείμενο του σεληνιακού θεού Σιν, μια λατρεία 

που γνώρισε πλατειά διάδοση την 1η π.Χ. χιλιετία με την εξάπλωση των 

Αραμαίων. Στην έρευνα υποστηρίζεται ότι πρόκειται για ένα εδωμητικό ιερό.    

 

ΙΙΙ.2.1.4. Συνθήκες, ενεπίγραφοι λίθοι ως μαρτύρια και οι θεοί ως 

μάρτυρες 

ΙΙΙ.2.1.4.α.  Οι λίθινες στήλες  της επιγραφής Σεφιρέ 

Ιδιαίτερης σημασίας για τους ιερούς, λατρευτικούς λίθους των βιβλικών 

βαμώθ,  αλλά πολύ περισσότερο για την κατανόηση των δυο λίθινων πλακών 

που αναφέρονται στην Π.Δ. ως το περιεχόμενο της κιβωτού της Διαθήκης είναι η 

επιγραφή από την περιοχή Σεφιρέ της Συρίας (Σφιρέ)2283. Τα κείμενα της 

επιγραφής ονομάζονται σε αυτήν ως ade (עדי) "μαρτύρια". Πρόκειται για την 

καταγραφή μια διπλωματικής συμφωνίας των μέσων του 8ου π.Χ. αιώνα2284, 

ανάμεσα σε δυο Αραμαίους βασιλείς, τον Μπάρ-Γκαϊά, βασιλέα της πόλεως 

Αρπάδ και τον Ματιέλ2285, βασιλέα μιας πόλης, η οποία ονομάζεται Κ-t-K. Η πόλη 

Αρπάδ στην βόρεια Συρία παρουσίασε κατά στον 8ο αιώνα π.Χ. μεγάλη 

ανάπτυξη, την οποία ανέκοψε η ασσυριακή επέκταση. Το έτος 754 π.Χ. ο 

Ασσύριος μονάρχης Ασσουρνιραρί συμπεριέλαβε τον παραπάνω βασιλιά στον 

πρώτο βαθμό υποτέλειας με μια συνθήκη που ανακαλύφθηκε στις ανασκαφές 

της Νινεβή2286. Η Αρπάδ έκανε συμμαχίες και με άλλα μικρά βασίλεια, όπως 

αυτό της K-t-k που πιθανότατα πρόκειται για το Τέλ-Βαρσίπ στην όχθη του 

2283 Ήδη το 1930 κάτοικοι του χωριού Σεφιρέ νοτιοανατολικά από το Αλέπι είχαν 
ανακαλύψει σε μια  κοντινή  περιοχή με το όνομα Σουτσίν τρείς ενεπίγραφους λίθους. Το 
1948 οι δυο ενεπίγραφες στήλες (Sefire I & II) μεταφέρθηκαν στο Μουσείο της Δαμασκού. 
Μια τελευταία (Sefire IΙΙ) καταγράφηκε το 1956 στο Μουσείο της Βηρητού. Βλ. J. 
FITZMYER: “The Aramaic Inscriptions of Sefire I & II” στο JAOS 81 (1961) σελ. 178-222.  
2284 Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για μια συνθήκη ή περισσότερες βλ. K. VEENHOF: 
Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Großen (ATD 11), Göttingen 2001, σελ. 
247 σημ. 19. 
2285  Ο βασιλιάς αυτός είναι γνωστός και από ένα άλλο έγγραφο μιας συμφωνίας με τον 
Ασσύριο μονάρχη Ασσούρνιραρί Ε΄ (755-745 π.Χ.) Η Αρπάδ κατακτήθηκε το 740 π.Χ. από 
τον επόμενο Ασσύριο μονάρχη, τον Τιγλάθ-Πιλεσάρ Γ΄ και ισοπεδώθηκε. Βλ. O. 
RÖSSLER: „Aramäische Staatsverträge“ TUAT I. (Gütersloh 1983) σελ. 178. 
2286 R. BORGER: “Assyrische Staatsverträge“  TUAT I. (Gütersloh 1983) σελ. 155-158. 
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Εφράτη2287. Το ενδιαφέρον είναι ότι ό όρος που χρησιμοποιείται για τα έγγραφα, 

τα κείμενα δηλ. όλων αυτών των συνθηκών είναι ade (עדי). Μάλιστα 

υποστηρίζεται ότι από τα αραμαϊκά πέρασε ο όρος στα ασσυριακά και τελικά 

στην Π.Δ., όπου συναντάται στον χαρακτηρισμό edut / edot2288.    

Οι διεθνείς συμφωνίες την εποχή εκείνη δεν αποκτούν το ελάχιστο κύρος 

αν δεν συνοδευτούν από τους απαραίτητους όρκους στους θεούς των 

συμμετεχόντων. Οι θεοί που αναγράφονται στην συνθήκη αυτή είναι οι εξής:2289 

Ο Μαρδούκ και η σύζυγός του Ζαρπανίτου, ο Ναμπού και η σύζυγός του 

Τασσμετού, οι Γκίρρα, Νούσκου, Νεργκάλ, Λάς, Σαμάς και Νερ, ο Σίν και 

Νικκάλ,  οι άγνωστοι θεοί Nkr Kd’h, όλοι οι θεοί του Rhbh και του Adam, ο 

(Χ)Αδάδ του Αλεπίου, η Sebettin (η επταπλή θεότητα, οι Πλειάδες), ο Έλ και 

Ελιγιάν, ο Σαμάγιν, ο Αρκ, ο Πυθμένας της θάλασσας και οι Πηγές, η Μέρα και 

η Νύχτα. Συνοπτικά ως μάρτυρες καλούνται  όλοι οι θεοί της Ktk και όλοι οι θεοί 

της Αρπάδ.  Οι θεοί καλούνται να ανοίξουν τα μάτια τους και να προσέξουν σε 

περίπτωση που κάποιος από τους συμβαλλομένους  αποδειχθεί επίορκος 

παραβαίνοντας του όρους της παρούσας συνθήκης.  Είναι σαφές ότι η προτροπή 

αυτή θυμίζει την φράση του Ιησού του Ναυή ότι ο όρθιος λίθος θα είναι 

μάρτυρας της συνθήκης ανάμεσα στον Γιαχβέ και τον Ισραήλ2290. 

Στους σωζόμενους στίχους της επιγραφής επαναλαμβάνεται 

τουλάχιστον οχτώ φορές2291 η μνεία στους θεούς με τα εξής: «όλοι οι θεοί της 

συνθήκης, οι οποίοι είναι (στέκουν)  στην επιγραφή» (  .(כל אלהיא עדיא זי בספרא זנה

Στην έρευνα δικαιολογημένα ερμηνεύεται η μνεία των θεών στα σημεία αυτά ως 

μνεία του ρόλου των θεών ως εγγυητών της συμφωνίας2291F

2292. Σαφώς η φράση 

συνοδεύει σχεδόν πάντα τον όρο «επίορκος». Εκτός αυτού, δεν  γίνονται  όλα έτσι 

απλά εμπρός στους θεούς, πολύ περισσότερο η ίδια η συνθήκη χαρακτηρίζεται 

2287 K. VEENHOF: Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Großen (ATD 11), 
Göttingen 2001, σελ. 247 
2288 K. VEENHOF: Geschichte des Alten Orients …ό. π.  σελ. 247. 
2289 Τα ονόματα των θεών εμφανίζονται στην αρχή της πρώτης επιγραφής (Sefire IA 8-12). 
2290 Ιησ. 24, 26 
2291 Sefire IB 28, 33,  IIC 13, III 4, 14, 16-17, 23. 
2292 O. RÖSSLER: „Aramäische Staatsverträge – Sefire“ TUAT I. (Gütersloh 1983) σελ. 183. 186. 
187. 188. 
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ως "συνθήκη των θεών της K-t-k με τους θεούς της Αρπάδ"2293. Και αφού οι 

συμβαλλόμενοι δεν είναι μόνο άνθρωποι2294, αλλά και θεοί, αυτό την καθιστά 

ιερή2295. Μάλιστα, χαρακτηρίζεται στο ίδιο το κείμενο η συνθήκη ως συμφωνία 

"θεϊκή" (אלהן), επειδή ακριβώς την έθεσαν οι θεοί2296. 

Δεν είναι σαφές, αν η ιερότητα οφείλεται στο γεγονός ότι οι θεοί στέκουν 

στην επιγραφή και αυτό γίνεται επειδή τα ονόματά τους έλαβαν θέση σε αυτή. 

Πουθενά πάνω στους λίθους δε στέκει κάποιο σχέδιο ή ανάγλυφο. Λείπει από τις 

στήλες κάθε είδους παράσταση των θεών, των ανθρωπόμορφων ειδώλων, ακόμα 

και των σύμβολων τους. Παρόλα αυτά οι θεοί καλούνται ως μάρτυρες και ως 

συμβαλλόμενοι και κατανοούνται ως παρόντες. Βέβαια, όχι όλοι οι θεοί, αλλά 

μόνο, όσοι στέκουν στην επιγραφή. Η παραπάνω επανάληψη για τους θεούς που 

στέκουν στην επιγραφή σίγουρα έχει κάποια σημασία, αφού συνδέει την αρχική 

επίκληση του κειμένου με κάθε επίορκη πράξη και την ποινή της. 

 

ΙΙΙ.2.1.4.β. Οι λίθοι Κudurru ή Naru 

Το μοτίβο που ακολουθούν οι συντάκτες της επιγραφής ή των επιγραφών του 

Σεφιρέ είναι γνωστό από τα μεσοποταμιακά συμβόλαια ιδιοκτησίας γης που 

αναγράφονται πάνω σε ιδιαίτερα εντυπωσιακούς λίθους και ορίζουν τα όρια της 

έκτασης2297. Οι λίθοι αυτοί συναντούνται σχεδόν αποκλειστικά σε βαβυλωνιακές 

περιοχές2298. Ονομάζονται Kudurru ή Narû και είχαν θέση, είτε στους αγρούς, είτε 

2293 Sefire IB 5-6 (  βλ. J. FITZMYER: “The Aramaic Inscriptions of (ועדי אלהי כתך עם עדי אלהי ארפד
Sefire…ό. π. σελ. 202. 
2294 Οι συμβαλλόμενοι αναφέρονται κλιμακωτά (Sefire IB 1-6). Αρχικά μνημονεύονται οι 
βασιλείς και στην συνέχεια οι απόγονοί τους. Μάλιστα αναφέρονται και οποιοιδήποτε 
βασιλείς στην θέση τους στο μέλλον. Μετά αναφέρονται οι κάτοικοι των δυο βασιλείων. 
Αυτό όλο κλείνει με την αναφορά στην συνθήκη ανάμεσα στους  θεούς των δυο κρατών. 
Δεν φαίνεται να είναι μόνο σχήμα λόγου που ακολουθείται εθιμικά σε τέτοια έγγραφα, 
αλλά πρέπει να έχει σαν στόχο να υπερτονίσει τον ρόλο των θεών. 
2295 βλ. J. FITZMYER: “The Aramaic Inscriptions of Sefire…ό. π. σελ. 202. 
2296  Sefire ΙΒ 6: ועדי אלהן הם זי שמו אלהן. βλ. την μετάφραση στο O. RÖSSLER: „Aramäische 
Staatsverträge…ό. π., σελ. 182. 
2297 Τα τρισδιάστατα αυτά λίθινα αντικείμενα χαρακτηρίζονται ως στήλες, κολώνες ή 
οβελίσκοι. Βλ. G. BUCCELLATI: “The Kudurrus as Monuments” στο Cinquante-deux 
reflexions sur le Proche-Orient ancient offertes en hommage a Leon de Meyer. Mesopotamian History 
and Environement. Occasional Publications, Vol. 2., Louvain 1994, σελ. 285. 
2298 Το φαινόμενο της καθίδρυσης ενός λίθινου μνημείου ως συνοριακού λίθου ή 
συμβόλου μιας συνθήκης εμφανίζεται ήδη στις σουμεριακές στήλες της 3ης π.Χ. χιλιετίας. 
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στους ναούς (εικ. 33. 35. 36. 37.)2299. Στην επιφάνειά τους εκτός από το κείμενο του 

συμβολαίου γης σκαλίζονται από τους τεχνίτες συμβολικές παραστάσεις (σε 

μερικές περιπτώσεις και ανθρωπόμορφες) των θεών. Οι θεοί αυτοί επιβλέπουν 

την διατήρηση της ιδιοκτησίας, αλλά κυρίως καλούνται ως τιμωροί σε όποιον 

διαλύσει, καταστρέψει, θάψει, ή βυθίσει στο νερό τον συγκεκριμένο λίθο 

(Kudurra). Ένας τέτοιος λίθος είναι φορέας όχι μόνο των ανάγλυφων συμβόλων 

των θεών, αλλά και του κειμένου του συμβολαίου, ενός αντιγράφου δηλαδή που 

έχει ελεγχθεί από ανώτερους δικαστικούς και τον βασιλιά. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι πρωτότυποι τίτλοι ιδιοκτησίας φυλάσσονταν στα κρατικά αρχεία2300.  

 Σε πολλά κείμενα των Kudurru όταν καλούνται οι θεοί2301 ονομαστικά 

προστίθεται και μια επιπλέον επίκληση, όπως οι ακόλουθες: «και όλοι οι θεοί, τα 

ονόματα των οποίων αναγράφονται στον λίθο»2302, καθώς «και όλοι οι μεγάλοι θεοί 

που τα ονόματά τους μνημονεύονται στον ουρανό και την γη»2303, αλλά «και όλοι οι 

Ένας πόλεμος ανάμεσα στις πόλεις Λαγκάς και Ούμμα ξέσπασε, όταν 
αναποδογυρίστηκαν οι λίθινες συνοριακές λίθοι. Μια συνοριακή λίθινη στήλη έχει έρθει 
στο φως για την νίκη του  βασιλιά της πόλεως Λαγκάς και αναγράφεται πάνω της η 
συνθήκη ανάμεσα στις δυο πόλεις, ενώ περιγράφονται λεπτομερώς τα σύνορα. Βλ. C. 
GRAESSER: “Standing Stones… ό. π. σελ. 37-38. 
2299 Σε παλαιότερες μελέτες χαρακτηρίζονται ως “boundary Stones” και „Grenzsteinen”. 
Όμως από τα 150 διαθέσιμα ευρήματα, τουλάχιστον έως το 1994, ούτε ένας λίθος δεν έχει 
βρεθεί στους αγρούς, ενώ εμφανίζονται κυρίως σε ναούς ή στο άμεσο περιβάλλον των 
ιερών. Βλ. U. SEIDL: Die Babylonischen Kudurru-Reliefs, Freiburg-Göttingen 1989,  σελ. 67-73, 
πρβλ. G. BUCCELLATI: “The Kudurrus as Monuments” στο Cinquante-deux reflexions sur le 
Proche-Orient ancient offertes en hommage a Leon de Meyer. Mesopotamian History and 
Environement. Occasional Publications, Vol. 2., Louvain 1994, σελ. 283, & Α. NUNN: Alltag im 
Alten Orient, Mainz 2006, σελ. 48 εικ. 44. 
2300 Βλ. U. SEIDL: Die Babylonischen Kudurru-Reliefs, Freiburg-Göttingen 1989, σελ. 18. 
2301 Ως κύριος των λίθων Kudurru χαρακτηρίζεται ο θεός Νινίμπ, όπως αναφέρεται σε ένα 
λίθο της εποχής του βασιλιά Μαρδούκ-Ναδιν-αχε (Βρετ. Μουσείο 90840) (ΙΙΙ, 19: (ilu) Nin - 
ib bel ku - dur- ri- e- ti ). βλ. L. KING: Babylonian Boundary Stones …ό. π.  σελ. 46 & 79.  
2302 Πρόκειται για έναν λίθο της εποχής του Μελισιπάκ (1188-1174 π.Χ.) (Βρετ. Μουσείο 
90827) (Στ. VI., 21-22: ilâni(pl.) ma-la  i-na mu-uX ku-dur-ri (22) an - ni- i   šum - su – nu  zak - ru). 
Βλ. L. KING: Babylonian Boundary Stones and Memorial-Tablets in the British Museum, London 
1912, σελ. 9. Εικ. V.-XXII. 
2303 Ο λίθος  βρίσκεται στο Βρετ. Μουσείο (90858). (Στ. II., 37: amelu ša-a-šu ilâni(pl.) rabuti(pl.) 
ma-la  i-na  šame(e) u ir ṣiti  šum-šu-nu  zak-ru). Ο εκδότης θεωρεί ότι η φόρμουλα αυτή 
ισοδυναμεί με την φράση «all the gods who exist in heaven and earth» δηλαδή «all that there 
are», Βλ. L. KING: Babylonian Boundary Stones and Memorial-Tablets in the British Museum, 
London 1912, σελ. 35 και σημ. 3. Εικ. 83-91. 
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θεοί, των οποίων οι βωμοί (ešritu) έχουν εκτεθεί πάνω στον λίθο»2304.  Με τον όρο 

βωμός εννοείται ένα ξύλινο βάθρο η κάθισμα με το ιδιαίτερο σύμβολο της 

θεότητας, το οποίο μερικές φορές συνοδεύεται από το ιερό ζώο μετακίνησης της 

ίδιας θεότητας. Επίσης συναντάται και σε συνδυασμό η πρόταση «όλοι οι θεοί 

που βρίσκονται πάνω στον λίθο (και) όλοι (οι θεοί) όσων τα ονόματα 

μνημονεύονται»2305. Ένας συνδυασμός που φανερώνει μια ισοδυναμία εικόνας και 

ονόματος. Έργο των θεών είναι να τιμωρήσουν όποιον κακόβουλο καταστρέψει 

τους λίθους. Κάθε θεότητα καλείται ονομαστικά για να δώσει την δική της 

τιμωρία στον παραβάτη2306. Ο σεβασμός αυτός στους συνοριακούς λίθους 

εμφανίζεται και στην Π.Δ. και αναφέρεται όχι μόνο σαν εντολή στο Δευτ. 19,14, 

αλλά και ως κατάρα σε όποιον μετακινήσει έναν τέτοιο λίθο (Δευτ. 27,17)2307. 

Στην Κ.Δ. η επίκληση στον θεό να τιμωρήσει κάποιον εμφανίζεται στην 

Αποκάλυψη, αυτή την φορά όχι για έναν λίθο, αλλά για την φθορά ή την νοθεία 

του ίδιου του βιβλίου της Αποκαλύψεως2308.  

 

ΙΙΙ.2.1.4.γ. Ο όρος «οίκοι θεών» (בתי אלהיא) 

Στην δεύτερη επιγραφή  του Σεφιρέ (ΙΙC) αναφέρεται και μια άλλη 

αρμοδιότητα των θεών, των οποίων τα ονόματα γράφτηκαν πάνω σε αυτούς 

τους λίθους. Εκείνοι είναι υπεύθυνοι να τιμωρήσουν και όσους κακόβουλους 

καταστρέψουν τις συγκεκριμένες επιγραφές, τα μνημεία της συνθήκης των δυο 

βασιλέων.  Στην επιγραφή εμφανίζεται ο όρος «οίκοι θεών» (  στους (בתי אלהיא

2304 Η Kudurra ανήκει στην εποχή του Μαρδούκ-απλού-ιδίνα (1069-1048 π.Χ.) (Βρετ. 
Μουσείο 90850)(ΙΙΙ., 29-31: u ilâni(pl.) ma – la (30) i – na  narī  šu - a – tum (31)eš- ri-tu-šu-nu   
ud-da-a), βλ. L. KING: Babylonian Boundary Stones … ό. π. σελ. 29. εικ. XXXI-XVII. 
2305 Πρόκειται για μια Kudurru της εποχής του βασιλιά Μαρδούκ-Ναδιν-αχε (1100-1083 
π.Χ.) (Βρετ. Μουσείο 90840) Στήλη ΙΙΙ., 23-24 & 32-33: ilâni(pl.) ma-la  i-na  muX-Xi  na-ri-e  an-
ni-i (24) ma-la – šu-un-šu-nu   za - ak - ru). βλ. L. KING: Babylonian Boundary Stones … ό. π.  
σελ. 46 & 47 εικ. XLII-LII. 
2306 Κάθε θεότητα εμφανίζεται να τιμωρεί σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής, σε εκείνα 
δηλαδή τα πράγματα, για τα οποία είναι ίδια υπεύθυνη. Ο Σαμάς, ο θεός ήλιος θα φέρει 
στον παραβάτη σκοτάδι. Ο Νινίμπ, ως θεός του πολέμου θα φροντίσει στην μάχη να 
σπάσει το όπλο του ασεβούς. Η Γκούλα θα στείλει ασθένειες κ.α.  βλ. L. KING: Babylonian 
Boundary Stones … ό. π.  σελ. 41-42. 79. 
2307 C. GRAESSER: “Standing Stones… ό. π. σελ. 38. 
2308 Αποκ. 22, 18-19. 
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στίχους 7, 9 και 10 (Sefire IΙC) 2309. Ο FITZMYER μεταφράζει τον όρο ως “bethels” 

βασισμένος στις μαρτυρίες κειμένων της ελληνιστικής εποχής που κάνουν λόγο 

για τα «βαιτύλια», τους λεγόμενους «έμψυχους λίθους»2310. Με αυτόν όμως τον 

όρο χαρακτηρίζονται στρογγυλοί λίθοι που τους συνοδεύει ο θρύλος ότι έχουν 

πέσει από τον ουρανό και διακρίνονται για τις υπερφυσικές τους δυνάμεις2311.  

Προφανώς, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην περίπτωση των λίθινων στηλών της 

συμφωνίας Σεφιρέ. Το πρόβλημα της απόδοσης του όρου βρίσκει ως λύση την 

κατά λέξη απόδοση και ως  בתי אלהיא  θα πρέπει να γίνουν κατανοητοί  οι “οίκοι 

θεών“, όπως γίνεται αποδεκτό2312. Στην κυριολεξία ως οίκοι θεών γίνονται 

κατανοητοί συνήθως οι ναοί ή τα ιερά των θεών. Τον όρο συνοδεύει το ρήμα lwd, 

το οποίο, αν και μεταφράζεται συνήθως ως «σβήνω», «εξαλείφω», 2313, δύναται 

να έχει και την σημασία «μετακινώ»2314. Στην δεύτερη περίπτωση θα μπορούσε η 

πρόταση να κατανοηθεί  ως απειλή και κατάρα σε όποιον μετακινήσει τις 

λίθινες στήλες από τους ναούς των θεών που είχαν πιθανόν τοποθετηθεί2315. 

2309  Στην επιγραφή εμφανίζεται η ονομασία αυτή στους στίχους 7 και  9-10 (Sefire IΙC). 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την μοναδική επιγραφική μαρτυρία του όρου «οίκοι θεών» 
 συναντάται, είτε σαν (בת אל) στον πληθυντικό αριθμό. Στο ενικό αριθμό, δηλ. ως (בתי אלהיא)
τοπωνύμιο, είτε σαν κύριο όνομα θεού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
ονόματα ανθρώπων. Βλ. M. GAIFMAN: “The aniconic image of the Roman Near East” στο 
T. Kaizer: The Variety of the Local Religious Life in the Near East, Leiden 2008, σελ. 44-57. 
2310 Ο συγγραφέας βασίζεται στην γαλλική μετάφραση του όρου από τον  DUPONT-
SOMMER. Η επιλογή φαίνεται ότι έγινε στα γαλλικά από τη μνεία του Φίλωνα του 
Βυβλίου για τα βαιτύλια.  Βλ. J. FITZMYER: “The Aramaic Inscriptions of Sefire I & II” στο 
JAOS 81 (1961) σελ. 211. 213-214. 
2311 Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τον ορισμό που παραδίδεται από τον Πλίνιο 
(Ηistoria Νaturalis 35.135) και μια περίληψη του Bίου Ισιδώρου του συγγραφέα Δαμασκίου 
που διασώθηκε στην Βιβλιοθήκη του Φωτίου. Βλ. M. GAIFMAN: “The aniconic image of 
the Roman Near East” στο T. Kaizer: The Variety of the Local Religious Life in the Near East, 
Leiden 2008, σελ. 45. 53-54. 
2312 H. DONNER-RÖLLIG: KAI… ό. π. σελ. 259, O. RÖSSLER: „Aramäische Staatsverträge… 
ό. π. σελ. 186. M. GAIFMAN: “The aniconic image of the Roman Near East…ό. π. σελ. 45 
σημ. 28. 
2313 Βλ. J. FITZMYER: “The Aramaic Inscriptions of Sefire I & II”… ό. π. σελ. 207-208.  Στην 
γερμανική γλώσσα χρησιμοποιούνται τα ρήματα „auslösen“ &  „beseitigen“ (H. 
DONNER-RÖLLIG: KAI ΙΙ... ό. π., σελ. 259 και 262.), αλλά και „tilgen“ (O. RÖSSLER: 
„Aramäische Staatsverträge…ό. π. σελ. 186). 
2314  Με το remove μεταφράζει ο Greenfield βλ.  M. GAIFMAN: “The aniconic image of the 
Roman Near East…ό. π. σελ. 45 
2315 Δεν μπορεί να δοθεί στο πρόβλημα μια επαρκής εξήγηση, ακριβώς επειδή τα 
ανασκαφικά πλαίσια είναι ασαφή. Αν δεχτούμε ότι πρόκειται για ναούς στον 
πληθυντικό αριθμό, τότε θα πρέπει να υπολογίσουμε περισσότερα του ενός αντίγραφα 
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Ενώ στην πρώτη περίπτωση ως οίκοι των θεών θα πρέπει να κατανοηθούν οι 

ίδιες οι στήλες, πάνω στις οποίες απαγορεύεται κάποιος να επέμβει και να 

σβήσει τα γράμματα της συνθήκης.   

 Είτε οι ενεπίγραφες στήλες βρίσκονται στους ναούς των θεών, είτε 

βρίσκονται στο ύπαιθρο και χαρακτηρίζονται ως «οίκοι θεών», ο ιερός τους 

χαρακτήρας καθίσταται αδιαμφισβήτητος. Αφενός, η ιερότητά τους φαίνεται 

από το γεγονός της διαφύλαξής τους σε ιερό χώρο, δηλ. τους ναούς, αφετέρου, 

αν πράγματι οι λίθινες στήλες ονομάζονται «οίκοι θεών», τότε πρόκειται για 

ιερούς λίθους που κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην λατρευτική ζωή της 

περιοχής2316. Αν τότε πρόκειται για ιερές – ενεπίγραφες – στήλες που 

χαρακτηρίζονται κατοικίες των θεών, τότε θα πρέπει να κατανοηθούν, όπως τα 

συριακά sikanum, τα χετιτικά huwasi ή waniza και τα χαναναϊκά ματσεβώθ.  Εδώ 

δεν έχει χαραχθεί κάποια ανθρωπόμορφη εκδοχή των θεών, απουσιάζει επίσης 

και οποιοδήποτε σύμβολο των θεοτήτων. Ίσως απλά και μόνο η αναγραφή των 

ονομάτων των θεών καθιστούν του λίθους ιερούς, φορείς της παρουσίας των 

θεών. Ίσως όμως και απλά η λατρευτική επίκληση της θεότητας που καλείται 

μάρτυρας μαζί με την αρμόζουσα θυσία και τελετή να θεωρούνταν αρκετή για 

την παρουσία της θεότητας στην λίθινη στήλη. 

 

ΙΙΙ.2.1.4.δ. Η συνθήκη (διαθήκη): Οι λίθοι ως μαρτυρία και οι θεοί ως 

μάρτυρες 

Όπως εκτέθηκε παραπάνω οι λίθινες στήλες του Σεφιρέ έχουν μια 

επιγραφή που εκθέτει μια συνθήκη ανάμεσα σε δυο αραμαϊκές πόλεις και το 

κείμενο της επιγραφής ονομάζεται עדי. Ο λίθος, τον οποίο έστησε ο Ιακώβ με τον 

πεθερό του, τον Λάβαν, στην Μισπά φαίνεται ότι είχε μια παρόμοια λειτουργία 

και χαρακτηρίζεται στο κείμενο με τον όρο "μαρτύριον" (עד), αν και δεν 

της συνθήκης. Ίσως ένα βρισκόταν σε ναό της Αρπάδ και ένα δεύτερο σε έναν ναό της Κ-
-t-k. 
2316 Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει οι πλειονότητα των ερευνητών συνδέοντας τα  בתי
 ,με την πληροφορία του Φίλωνα του Βυβλίου για τα βαιτύλια, τους έμψυχους λίθους אלהיא
αλλά και με τον λατρευτικό λίθο του Ιακώβ (Γεν. 28).  βλ. J. FITZMYER: “The Aramaic 
Inscriptions of Sefire I & II”…ό. π. σελ. 211. 213-214. Πρβλ.  H. DONNER-RÖLLIG: KAI ΙΙ., 
σελ. 262. Πρβλ. O. RÖSSLER: „Aramäische Staatsverträge…ό. π. σελ. 186. 
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αναφέρεται πάνω σε αυτόν κάποια επιγραφή (Γεν. 31,44). Στην διήγηση της 

επικύρωσης της διαθήκης ανάμεσα στον Γιαχβέ και τον Ισραήλ αναφέρονται 

δώδεκα λίθοι και ένα θυσιαστήριο (Εξ. 24,3-8), αλλά αμέσως μετά γίνεται λόγος 

για τις λίθινες πλάκες της διαθήκης, στις οποίες, όπως προκύπτει από τη 

συνάφεια, είναι γραμμένοι οι όροι της συμφωνίας (Εξ. 24,12). Όπως φαίνεται 

ένας τουλάχιστον λίθος σε όρθια θέση, ως ματσεβά  καθίσταται απαραίτητος 

στην επίτευξη μια συμφωνίας. Η παρουσία του λίθου ανάμεσα στους 

συμβαλλομένους καθιστά την θεία επίκληση εφικτή, αφού υπάρχει κάποια ύλη, 

με την οποία σχετίζονται οι θεοί. Στους βαβυλωνιακούς λίθους Κουντούρου εκτός 

από την ενεπίγραφη παρουσία των θείων ονομάτων στα κείμενα σφηνοειδούς 

γραφής πάνω στους λίθους, εμφανίζονται ανάγλυφες απεικονίσεις των βάθρων 

με το σύμβολο ή ακόμα και το ιερό ζώο των θεών (ešritu). Υπάρχουν και 

παραδείγματα με ανθρωπόμορφες παραστάσεις των θεών. Προφανώς, όπως 

καλούνται οι θεοί της Μεσοποταμίας ως μάρτυρες, ως εγγυητές, ακόμα και ως 

τιμωροί των πιθανών παραβατών του συμβολαίου γης και της λίθινης στήλης, 

έτσι καλούνται και οι θεοί ως εγγυητές στην συνθήκη του Σεφιρέ, αλλά και στην 

συμφωνία του Λάβαν με τον Ιακώβ. Στο βιβλικό κείμενο, αν και δεν γίνεται 

μνεία σε κάποια επιγραφή αναφέρονται ως οι θεοί των συμβαλλομένων «ο θεός 

Αβραάμ και θεός Ναχώρ» (Γεν. 31,53). 

 Από την συριακή πόλη Εμάρ είναι γνωστό ένα συμβόλαιο για την αγορά 

μιας οικίας ανάμεσα σε κάποιον Ilia και κάποιον  Itti-Da2317. Το συμβόλαιο 

αγοράς κλείνει με την απαιτούμενη κατάρα σε όποιον αλλάξει οτιδήποτε από τη 

συμφωνία, η οποία θεμελιώνεται στην πρόνοια των θεοτήτων Δαγών, Νινούρτα 

και Ισσάρα. Οι θεοί στην περίπτωση της καταστρατήγησης της συμφωνίας θα 

θανατώσουν τα παιδιά των παραβατών και θα εξαφανίσουν το όνομά τους. Το 

κείμενο κλείνει με την σημείωση ενός τελετουργικού που αναφέρει ότι για την 

νέα οικία του θα πρέπει κάποιος να στήσει μια λίθινη στήλη (si-ka-na). Η μνεία 

της λίθινης στήλης ακριβώς κατά την αναφορά του ρόλου των θεών σε αυτή την 

συμφωνία φανερώνει ότι η λίθινη στήλη σχετίζεται με την παρουσία των θεών 

2317 Πρόκειται για το κείμενο από την αρχαία πόλη Εμάρ VI/3, Αρ. 125. βλ. M. HUTTER: 
„Kultstelen und Baityloi… ό. π. σελ. 90-91. 
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που καλούνται ως εγγυητές, ακόμα και αν πρόκειται για την αγορά ενός σπιτιού. 

Δεν φαίνεται καθόλου απίθανη μια λειτουργία των λίθινων στηλών, όπως 

δηλώνει η ετυμολόγηση του όρου από το ρήμα skn  «κατοικώ»,  ως κατοικιών των 

θεών, ως η ύλη που επισκέπτονται τα πνεύματα των θεών, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση των λατρευτικών αγαλμάτων στα άδυτα των ναών της Αρχαίας 

Ανατολής. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χαρακτηρισμός του ιερότερου 

αντικειμένου της θρησκευτικής ιστορίας του Ισραήλ, της κιβωτού της Διαθήκης 

ως ενός κιβωτίου που σχετίζεται με τη συμφωνία του Ισραήλ με τον Γιαχβέ. 

Συμφωνίες μεταξύ θεών και λαών, όπως φάνηκε από το παράδειγμα της 

επιγραφής Σεφιρέ ήταν κάτι σύνηθες στην Αρχαία Ανατολή. Στην συμφωνία του 

Γιαχβέ με τον Ισραήλ εμφανίζεται και ένα κιβώτιο με περιεχόμενο δυο λίθινες 

πλάκες, δυο λίθους, πάνω στους οποίους είναι γραμμένο κάτι σχετικό με την 

συμφωνία αυτή. Άρα οι δυο ενεπίγραφες λίθινες πλάκες παίζουν έναν ρόλο που 

θυμίζει τον ρόλο του λίθου που έστησαν σύμφωνα με την Π.Δ. ο Ιακώβ με τον 

Λάβαν και δυο Αραμαίοι βασιλείς, όπως μαρτυρούν οι ενεπίγραφες στήλες του 

Σεφιρέ.  

 Σε μια παράδοση για την επικύρωση της διαθήκης του Γιαχβέ με τον 

Ισραήλ (Εξ. 24, 1-11), αναφέρεται ένα τελετουργικό που διεξήγαγε ο Μωυσής με 

τους Ισραηλίτες. Αναφέρεται ότι έφτιαξε ένα θυσιαστήριο στους πρόποδες του 

όρους και έστησε δώδεκα λίθινες στήλες για τις δώδεκα φυλές τους Ισραήλ, όπως 

το ίδιο το κείμενο επεξηγεί (Εξ. 24,4). Έπειτα από τις απαραίτητες θυσίες ο ίδιος 

μαζί με τους ιερείς και εβδομήντα πρεσβυτέρους ανέβηκαν στο όρος, «είδαν» τον 

θεό, - χωρίς να χάσουν τη ζωή τους - έφαγαν και ήπιαν. Στον επόμενο στίχο ζητά 

ο Γιαχβέ από τον Μωυσή να ανέβη στο όρος για να παραλάβει τις δυο λίθινες 

πλάκες (Εξ. 24,12). Στο κείμενο αυτό που προφανώς διασώζει πολλές 

διαφορετικές μεταξύ τους παραδόσεις, αναφέρονται δώδεκα λίθοι πλάι στο 

θυσιαστήριο του Γιαχβέ που εκπροσωπούν ολόκληρο τον Ισραήλ και δυο λίθοι 

που θα δοθούν από τον θεό στον Μωυσή για τις υποχρεώσεις του λαού. Σαφώς 

δεν αναφέρεται ότι οι δυο λίθοι εκπροσωπούν τον Γιαχβέ, αλλά το θέλημά του 

και για τον λόγο αυτό θεωρούνται ενεπίγραφοι. Δεδομένου όμως του ρόλου των 
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λίθων σε συνθήκες της Αρχαίας Ανατολής  είναι εύλογο το ερώτημα για τον 

ρόλο των δυο λίθινων πλακών της συμφωνίας  ανάμεσα στον λαό και τον θεό, 

ιδιαίτερα όταν το βιβλικό κείμενο υποστηρίζει ότι η συμφωνία αυτή είναι και το 

περιεχόμενο των ενεπίγραφων λίθινων πλακών.  

Όπως ήδη εκτέθηκε στην συνθήκη ανάμεσα στο Λάβαν και τον Ιακώβ 

στήνεται ένας λίθος χωρίς επιγραφή για μια συμφωνία που πολύ πιθανόν οι 

όροι και το περιεχόμενο της συνθήκης ήταν πράγματα ζωντανά στην συλλογική 

μνήμη και την προφορική παράδοση. Όπως φαίνεται από την παράδοση για το 

θυσιαστήριο του Γιαχβέ και τους όρθιους λίθους στο όρος Εβάλ (Δευτ. 27, 1-8 & 

Ιησ. 8, 30-35), σε μια μεταγενέστερη χρονική περίοδο απαιτείται γραπτή απόδοση 

των όρων και γενικά του περιεχομένου μιας συνθήκης. Το γραπτό αυτό κείμενο 

πρέπει να είναι ορατό και πιθανόν για το λόγο αυτό καταγράφεται πάνω σε 

όρθιους λίθους-στήλες2318. Ως περιεχόμενο των ενεπίγραφων λίθων δεν 

αναφέρεται άλλο από τα λόγια του νόμου του Μωυσή, όμως δεν είναι τόσο 

σαφές στην Π.Δ. ποιο είναι το περιεχόμενο της επιγραφής των πλακών, αλλά 

ούτε και η θέση του στο σημερινό βιβλικό κείμενο. Σε κάθε περίπτωση 

καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε συνθήκη συνδέεται κατά την τελετουργική 

σύναψή της με μια τουλάχιστον λίθινη στήλη. Στην περίπτωση του βιβλικού 

Ισραήλ ο θεός της συνθήκης δεν είναι μόνο εγγυητής για την εφαρμογή της, 

αλλά και συμβαλλόμενος.  

 

ΙΙΙ.2.1.4.δ. Οι  λίθοι ματσεβώθ στην ιστορική εξέλιξη της βιβλικής 

θρησκείας  

Είναι σαφές ότι τα βιβλικά κείμενα  εμφανίζουν αντιθετικές απόψεις για τις 

ιερές, λατρευτικές στήλες, όπως είναι η τελετουργική χρίση ή ο ραντισμός από 

τους πατριάρχες ή τον Μωυσή  και από την άλλη η απαγόρευσή τους. 

Παρουσιάζεται επιπλέον και μια διαφοροποίηση του ρόλου τους στην λατρεία. 

Στις διηγήσεις των πατριαρχών και συγκεκριμένα των παραδόσεων του Ιακώβ 

στον Βορρά  (Γεν 28,10), ένας λίθος αναφέρεται ως το λατρευτικό επίκεντρο του 

ιερού χώρου  και λειτουργεί ως το ορατό σύμβολο της παρουσίας του θεού στην 

2318 C. GRAESSER: “Standing Stones… ό. π. σελ. 39. 
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γη2319. Κατά την αποκάλυψη στο Σινά, την σύναψη της διαθήκης με τον Γιαχβέ 

και την μεσιτεία του Μωυσή οι λίθινες στήλες παίζουν επίσης κάποιον ρόλο 

στην λατρεία (Εξ. 24, 3-8)2320. Βέβαια, στις παραδόσεις αυτές δεν λειτουργούν ως 

το λατρευτικό επίκεντρο, αλλά αντιπροσωπεύουν τους δεομένους και 

συμμετέχοντες στην λατρεία ανθρώπους, τις δώδεκα φυλές. Τώρα και στο εξής η 

λειτουργία των λίθινων στηλών ως ρεαλιστικών, υλικών συμβόλων της θεότητας 

μεταφέρεται στο θυσιαστήριο του Γιαχβέ2321. Στα πλαίσια όμως αυτά φαίνεται 

ότι τονίζεται μια άλλη λειτουργία των όρθιων λίθων, του ρόλου τους ως 

μάρτυρες στην σύναψη μιας συμφωνίας, όπως για παράδειγμα στην συμφωνία 

του Ιακώβ με τον Λάβαν (Γεν 31). Τον ίδιο ρόλο παίζουν οι δώδεκα λίθοι που 

αναφέρονται όχι μόνο στο Σινά, αλλά και στη σύναψη της Διαθήκης κατά την 

είσοδο στην γη της επαγγελίας, στα Γάλγαλα και στο Εβάλ.  Στο όρος Εβάλ 

αναφέρεται μάλιστα και η επιγραφή. Οι δώδεκα λίθοι εκπροσωπούν τις φυλές 

και λειτουργούν ως μάρτυρες της διαθήκης. Βέβαια, στο τέλος του βιβλίου Ιησούς 

του Ναυή (Ιησ 24,26-27) μόνο ένας λίθος έξω από το ιερό της Συχέμ ακούει τα 

λόγια, δηλαδή τους όρους της Διαθήκης και θα είναι μάρτυρας για την συμφωνία 

ανάμεσα στους Ισραηλίτες και τον Γιαχβέ.  

Όπως εκτέθηκε παραπάνω στα ενεπίγραφα κείμενα των συνθηκών της 

Αρχαίας Ανατολής, όπως η συνθήκη του Σεφιρέ, οι θεοί καλούνται ως μάρτυρες 

και εγγυητές της συμφωνίας, γνωρίζουν τους όρους και καλούνται να 

προστατεύσουν την συνθήκη και να τιμωρήσουν τους επίορκους. Οι λίθοι του 

Σεφιρέ έχουν πυραμιδοειδές σχήμα και φιλοξενούν μια επιγραφή που 

ονομάζεται ade (עדי). Και σε αυτήν την συνθήκη καλούνται οι θεοί όχι μόνο ως 

μάρτυρες, αλλά και ως συμβαλλόμενοι. Στο τελετουργικό της Συχέμ (Ιησ. 24) δεν 

καλείται ως μάρτυρας η ενδιαφερόμενη θεότητα, ο Γιαχβέ, αλλά ένας όρθιος 

λίθος. Δεν αποκλείεται η αναφορά αυτή να διασώζει την αρχαία αντίληψη ότι η 

θεότητα συνδέεται με το λίθο, όπως ακριβώς  και με το λατρευτικό άγαλμά στο 

άδυτο ενός ναού. Στην Π.Δ. τα τελετουργικά  που γίνεται λόγος για δώδεκα 

λίθους λατρευτικό ρόλο έχει μόνο το θυσιαστήριο του Γιαχβέ. Σαφώς, δεν είναι 

2319 βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion...ό.π. σελ. 210   
2320 βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion...ό.π. σελ. 201-207. 
2321 βλ. K. JAROŠ: Die Stellung des Elohisten zur Kanaanäischen Religion...ό.π. σελ. 206-207. 210   
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εύκολη οποιαδήποτε χρονολόγηση των τελετουργικών μέσα από τις 

αποσπασματικές πληροφορίες της Πεντατεύχου και του δευτερονομιστικού 

ιστορικού έργου. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζονται πρακτικές, οι οποίες σε 

άλλους λαούς συνδέουν άμεσα την θεότητα ή τις θεότητες με τους λίθους. 

Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα ο ναός της Αράδ εμφανίζει ένα 

θυσιαστήριο (מזבח) από αργούς λίθους  στον εξωτερικό χώρο, την αυλή του 

ιερού, δυο μικρότερα θυσιαστήρια θυμιάματος  και μια, ίσως και (חמנים) 

περισσότερες ματσεβώθ στο άδυτο. Η παρουσία ενός τέτοιου λίθου στο άδυτο του 

ιερού και η ταυτόχρονη εμφάνιση περισσότερων θυσιαστηρίων,  καθιστούν 

σαφές ότι η λατρεία λαμβάνει χώρα σε όλους τους χώρους του ιερού με 

επίκεντρο το άδυτο στα δυτικά. Σαφώς, το θυσιαστήριο έχει κεντρική σημασία 

στην λατρεία, ο ναός όμως ως οικοδόμημα στεγάζει στον αθέατο χώρο του, το 

δαβίρ, το ιερό, λατρευτικό σύμβολο της θεότητας. Στην περίπτωση της Αράδ 

παρά τα ερμηνευτικά προβλήματα των ανασκαφών είναι αρκετά σαφές ότι μια 

τουλάχιστον λατρευτική στήλη είχε τοποθετηθεί στον αθέατο, δυτικό χώρο, 

ακριβώς στον κεντρικό άξονα του συγκροτήματος που ονομάζεται δαβίρ ή 

σύμφωνα με την μεταιχμαλωσιακή, βιβλική γλώσσα Άγιο των Αγίων ( קדש 

 Το γεγονός ότι ο ναός λειτούργησε κατά την εποχή των δυο βασιλείων .(קדשים

είναι μια ασφαλής ένδειξη για τη χρονολόγηση της χρήσης των ιερών στηλών 

στη λατρεία. Η φερόμενη ως μεταρρύθμιση του βασιλιά Εζεκία2322, αλλά πολύ 

περισσότερο εκείνη του Ιωσία μπορεί  να λειτουργήσει  ως terminus ante quem 

τουλάχιστον ως προς την αξιολόγηση των πηγών. Οι ιερές στήλες που έχει φέρει 

στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη μπορούν να χρονολογηθούν το αργότερο στο 

τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. και η καταστροφή των ιερών χώρων μπορεί να 

συσχετιστεί με τις καταστροφές του στρατού του Σεναχερήβ στο βασίλειο του 

Ιούδα. Το γεγονός ότι μόνο η Σιών σώθηκε από την πολιορκία καθιστά σαφές ότι 

όλα τα ιερά της υπαίθρου δεν ξεχωρίζουν από την προστασία του Γιαχβέ. 

2322 Η εξαφάνιση των ιερών της υπαίθρου την εποχή του Εζεκία έχει πιθανότατα να  
κάνει με την ασσυριακή κατάκτηση της χώρας, κατά την οποία καταστράφηκε και το 
ιερό της Αράδ, παρά με μια προγραμματισμένη μεταρρύθμιση. Βλ. N. NA’AMAN: “The 
Abandonment of Cult Places in the Kingdoms of Israel and Judah as Acts of Cult 
Reform”,στο UF 34 (2002), σελ. 585-602. 
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Σύμφωνα και πάλι με το δευτερονομιστικό ιστορικό έργο στο άδυτο του ναού 

του Γιαχβέ στην Σιών βρίσκονταν την εποχή αυτή επίσης δυο λίθοι ιερού 

χαρακτήρα. Μεταφέρθηκαν εκεί από τον Δαβίδ και τον Σολομώντα με την 

Κιβωτό της Διαθήκης. "Κιβωτός της Διαθήκης" είναι ένας χαρακτηρισμός που 

οφείλεται ακριβώς στην ιδέα της μεταφοράς των λίθινων πλακών, στηλών μιας 

διαθήκης - συμφωνίας. Δεν υπάρχει βιβλικό κείμενο που να χαρακτηρίζει τα 

λίθινα αντικείμενα του δαβίρ της Σιών ως ματσεβώθ, παρά μόνο ως λίθινες 

πλάκες που φέρουν την Διαθήκη του Γιαχβέ με τον Ισραήλ. Η διττή λειτουργία 

των λίθινων στηλών ως συμβόλων της παρουσίας της θεότητας, αλλά και 

μαρτύρων – ταυτόχρονα ενεπίγραφων μαρτυριών- μιας συμφωνίας δεν είναι 

δυνατόν να ήταν άγνωστη στους δευτερονομιστές συντάκτες των βιβλικών 

κειμένων. Για τον λόγο αυτό επιμένουν αφενός ότι μόνο (רק) οι δυο λίθινες 

πλάκες ήταν το περιεχόμενο της κιβωτού, αφετέρου, αγνοούν εντελώς την 

πιθανή, αρχική τους σημασία ως υλικών συμβόλων της παρουσίας της 

θεότητας2322F

2323, τονίζοντας το γραπτό κείμενο που φέρουν. Σημαντική είναι η 

διαφορά ότι οι πλάκες δεν τοποθετούνται στην γη, αλλά φυλάσσονται σε ένα 

κιβώτιο που μεταφέρεται και ενώνει με τον τρόπο αυτό το ιερό όρος της 

αρχέγονης ιστορίας, το Σινά με το ιερό όρος του ιστορικού Ισραήλ, την Σιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2323 Αν και σε πολλά κείμενα γίνεται σαφές ότι η κιβωτός αντιμετωπίζεται ακριβώς, όπως 
και τα λατρευτικά είδωλα των εθνών βλ. την επόμενη ενότητα.  
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ΙΙΙ.2.2. Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

ΙΙΙ.2.2.1. Η κιβωτός της Διαθήκης και το πρόβλημα των πηγών. 

 Κιβωτός της Διαθήκης ονομάζεται σύμφωνα με το Δευτ. 10,1 ένα ξύλινο 

κιβώτιο (ארון עץ)2324, το οποίο κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του Γιαχβέ για να 

τοποθετηθούν εκεί δυο λίθινες πλάκες. Τις πλάκες αυτές λάξευσε (פסל) με 

εντολή του Γιαχβέ ο ίδιος ο Μωυσής για να αντικαταστήσει τις πρώτες που 

καταστράφηκαν κατά την παράβαση της λατρείας του χρυσού μόσχου.  Η ξύλινη 

κιβωτός  και οι λίθινες πλάκες έγιναν με θεία εντολή, ενώ αντίθετα δεν διέταξε  

ο Γιαχβέ την κατασκευή του χρυσού μόσχου2324F

2325. Από την  στιγμή εκείνη το ξύλινο 

αυτό κιβώτιο συνδέθηκε στενά με την λατρεία του Γιαχβέ και ενώνει την 

αποκάλυψη του όρους Χωρήβ με το άλλο ιερό όρος του θεού, το όρος Σιών.  

 Αυτή είναι η εικόνα που προβάλλουν τα βιβλικά κείμενα, αν και σε 

πολλά σημεία δεν είναι σαφές ότι γίνεται λόγος για το ίδιο αντικείμενο. Αυτή η 

ασάφεια έχει οδηγήσει στην ιδέα ότι στην Π.Δ. εμφανίζονται  περισσότερα από 

ένα ιερά κιβώτια2326. Εκτός αυτού, στις έρευνες για την ιστορία της θρησκείας του 

 2324 M. KÖCKERT:  "Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot", στο  ZThK 106 (2009)  σελ. 396. 
Αν και στην Π. Δ. εμφανίζονται και άλλα ξύλινα αντικείμενα που περικλείουν κάποιο 
περιεχόμενο  ξεχωρίζει η "κιβωτός της Διαθήκης του Γιαχβέ". Ο όρος κιβωτός (ארון) 
εμφανίζεται στο βιβλίο της Γενέσεως με την σημασία «φέρετρο», «οστεοθήκη», 
«σαρκοφάγος» στα πλαίσια της φροντίδας της σωρού του Ιωσήφ (Γεν 50,26). βλ. T. 
PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive auf das alttestamentliche 
Bildervebot“, στο Scandinavian Journal of Old Testament, Vol. 15-2001, σελ. 218 σημ. 58 και P. 
PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament …ό. π.  σελ. 1-7 και Δ. ΔΟΪΚΟΥ: Γλωσσική 
Ανάλυση της Πεντατεύχου, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 46. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται 
και το κιβώτιο για τη συλλογή χρημάτων που εισήγαγε στο ναό ο Γιωχαδάδ (2 Βασ. 
12,10).  
2325 Το σύνολο των επεισοδίων (πρώτες πλάκες, κατασκευή του ειδώλου του ταύρου, 
καταστροφή των πλακών, καταστροφή του ταύρου, συγχώρεση και λάξευση νέων (פסל), 
τοποθέτηση των πλακών στην κιβωτό) φανερώνει ότι οι πλάκες εντός της κιβωτού 
λειτουργούν, όπως και τα είδωλα των θεών της αρχαίας Ανατολής, επειδή 
αντικαθιστούν τον ταύρο.  βλ. T. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische 
Perspektive auf das alttestamentliche Bildervebot“, στο Scandinavian Journal of Old Testament, 
Vol. 15-2001, σελ. 210 & 236. 
2326 Ο S. MOWINCKEL (“Wann wurde der Jahwäkultus in Jerusalem offiziell bildlos” στο 
Acta Orientalia, vol. (8 (1930), σελ. 259-260 & 273-274 σημ. 3.) εκφράζει την γνώμη ότι σε 
κάθε μεγάλο ιερό του Γιαχβέ θα υπήρχε και μια κιβωτός και μάλλον εκείνη της Σηλώ  
ταυτίστηκε με εκείνη της Ιερουσαλήμ, προφανώς εξαιτίας ενός θρύλου που διεκδικούσε 
την μωσαϊκή της καταγωγή. Ο Δαβίδ έδωσε κατά την γνώμη του την εντολή να 
κατασκευαστεί μια νέα. Για τις θεωρίες ύπαρξης περισσοτέρων τέτοιων κιβωτίων βλ. Δ. 
ΚΑΪΜΑΚΗ: Ο ναός του Σολομώντος. Ιστορία – Θεολογία, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 19 σημ. 
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Ισραήλ οι ερευνητές έχουν στην διάθεσή τους ελάχιστες πληροφορίες με 

αποτέλεσμα να αδυνατούν να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω. Αυτό δεν οφείλεται 

μόνο στις λιγοστές πληροφορίες που βρίσκονται στην διάθεση της έρευνας, αλλά 

και στον σκοπό που εξυπηρετεί η κιβωτός για κάθε μια από τις παραδόσεις των 

βιβλικών συγγραφέων, συγκεκριμένα του κύκλου των  Δευτερονομιστών και των 

συγγραφέων του δευτερονομιστικού ιστορικού έργου από τη μια και την Ιερατική 

Πηγή από την άλλη.  

Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια να εκτεθούν ξεχωριστά οι περί 

κιβωτού παραδόσεις (αρχικά η αρχαιότερη εικόνα του κύκλου της 

δευτερονομιστικής γραμματείας και στην συνέχεια της ιερατικής πηγής) και 

αφού αξιολογηθούν οι πληροφορίες, θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια 

κατανόησης του ρόλου του ιερού αυτού αντικειμένου στην λατρεία του Γιαχβέ. 

Στην παλαιότερη έρευνα κυριαρχούσε μια τάση εξομάλυνσης των διαφορετικών 

πληροφοριών και της συμπλήρωσης των κενών από ιστορική γνώση περιόδων με 

θεωρίες που βοηθούσαν σε μια ολοκληρωμένη, τεχνητή όμως σε μεγάλο όμως 

βαθμό εικόνα της ισραηλιτικής ιστορίας. Στο ζήτημα της κιβωτού έπαιξε 

σημαντικό ρόλο η θεωρία του M. NOTH για την θρησκεία του Ισραήλ της εποχής 

των Κριτών ως αμφικτιονία2327, επειδή πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε το 

μεταφερόμενο από ιερό σε ιερό λατρευτικό κιβώτιο της Διαθήκης του Γιαχβέ. Με 

την θεωρία αυτή αίρεται κάθε αμφισβήτηση της αυθεντικότητας της κιβωτού και 

της γενικότερης αποδοχής της από το δωδεκάφυλο, επειδή το μεταφερόμενο ιερό 

αντικείμενο ίσχυε ως το κατεξοχήν κέντρο της αμφικτιονίας.  Η σημασία της 

είναι τέτοια που κατά την εμφάνιση της βασιλείας και με στόχο την 

3. &  O. KEEL:“Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen und ihre Träger und 
Trägerinnen“ στο F. Hahn, F-L. Hossfeld, H. Jorissen und A. Neuwirth, Zion Ort der 
Begegnung, (BBB 90), Bodenheim 1993, σελ. 468. Με την άποψη των περισσοτέρων της μιας 
κιβωτού διαφωνεί εντελώς ο N. NA’AMAN:“No Anthropomorphic Graven Image... ό. π. 
σελ. 413. 
2327 Βλ. αναλυτικά H. DONNER: Geschichte des Volkes Israel… ό. π. σελ. 167-177. Ο όρος 
προέρχεται από το χώρο των κλασσικών σπουδών και προσδιορίζει μια ομοσπονδία 
πόλεων με κέντρο ένα σημαντικό ιερό, όπως για παράδειγμα το ιερό των Δελφών, το 
Πανιώνιον κ.α. Η βασική διαφορά του όρου στην ελληνική ιστορία σε σχέση με την 
θεωρία του M. NOTH είναι ότι οι Ισραηλιτικές φυλές δεν εμφανίζουν ποτέ κάποια 
ενότητα γύρω από ένα σταθερό ιερό. Στην Π.Δ. προφανώς για να καθιερωθούν στην 
λατρεία του Γιαχβέ ιερά διαφόρων πόλεων προβάλλεται η παράδοση για την παρουσία 
της κιβωτού στα ιερά αυτά, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.   
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σταθεροποίηση της δαβιδικής δυναστείας η κιβωτός μεταφέρθηκε στην 

Ιερουσαλήμ για να αποκτήσει ο βασιλικός οίκος και η πρωτεύουσά θρησκευτικό 

κύρος, αποδεκτό από το δωδεκάφυλο2328. Στην πρόσφατη βιβλική έρευνα οι 

ελάχιστες πληροφορίες για την εποχή αυτή δεν αξιοποιούνται πλέον με το 

αμφικτιονικό μοντέλο που έχει δείξει τις αδυναμίες του2329.  

Σύμφωνα με τις πηγές οι ισραηλιτικές φυλές την εποχή αυτή είναι 

κοινότητες κτηνοτρόφων και καλλιεργητών της ορεινής Παλαιστίνης2330. Ως 

ευρύτερες οικογενειακές ομάδες διακρίνονται από την πατριαρχική τους 

οργάνωση, αλλά δεν παρουσιάζουν κάποια σταθερή ένωση μεταξύ τους με 

κοινή θρησκευτική βάση, λατρευτικό κέντρο κοινής αποδοχής2331, κοινό ιερατείο, 

κοινό δίκαιο κτλ.2332. Μόνο σε περίπτωση εξωτερικού κινδύνου, συμμαχούν 

2328 Τις αναλύσεις του αυτές αποτυπώνει ο M. NOTH στην ιστορία του (Geschichte Israels), 
αλλά και σε άλλα  έργα όπως: Das System der Zwölf Stämme Israels, Stuttgart 1930. Τον 
υπερτονισμό της σημασίας του ερχομού της κιβωτού στην Ιερουσαλήμ του M. NOTH θα 
μετριάσει ο H. SCHMID („Jahwe und die Kulttraditionen von Jerusalem“ στο ZAW 67 1955, 
σελ. 168-197) προωθώντας την ιδέα του συγκρητισμού των παραδόσεων του Γιαχβέ με τις 
γηγενείς χαναναϊκές παραδόσεις της λατρείας του Ελ Ελγιόν της Ιερουσαλήμ. Την 
κριτική συνέχισε ο J. JERΕMIAS („Lade und Zion. Zur Entstehung des Zionstradition“) 
εστιάζοντας στις διηγήσεις 2. Σαμ. 6 & 7. Στην πρώτη κυριαρχεί η μεταφορά της κιβωτού 
στην Ιερουσαλήμ με στόχο να χτιστεί ένας οίκος (בית), ναός για τον Γιαχβέ και την κιβωτό 
του. Στο επόμενο κεφ. εμφανίζεται η υπόσχεση του προφήτη Νάθαν για την στερέωση 
της βασιλικής, δαβιδικής δυναστείας (בית) που συνήθως ακολουθεί στην Αρχαία Ανατολή 
μετά το χτίσιμο ενός λαμπρού ναού για μια θεότητα. Για την εξέλιξη της έρευνας Βλ. O. 
KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen und ihre Träger und 
Trägerinnen“ στο F. Hahn, F-L. Hossfeld, H. Jorissen & A. Neuwirth: Zion Ort der Begegnung, 
(BBB 90), Bodenheim 1993, σελ. 464-467. 
2329  Για μια κριτική της θεωρίας της αμφικτιονίας βλ. H. DONNER: Geschichte des Volkes 
Israel… ό. π. σελ. 167-177 και O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer 
Kulttraditionen … ό. π. σελ. 464-467. 
2330 Η επιζήμια εξωτερική πολιτική της 19ης αιγυπτιακής δυναστείας καθώς και οι 
εξωτερικές εισβολές των λαών της θάλασσας στις περιοχές της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου οδήγησαν στην κατάρρευση αρκετών χαναναϊτικών πόλεων, οι κάτοικοι των 
οποίων κατέφυγαν στα ορεινά για να επιβιώσουν. Πλάι στην ερήμωση των πόλεων 
αρχαιολογικά διαπιστώνεται και μια αύξηση του αριθμού των ορεινών οικισμών. Η 
οριστική αποχώρηση του αιγυπτιακού στρατού γύρω στα 1150 π.Χ. έδωσε πιθανόν την 
ουσιαστική ώθηση για την ενδυνάμωση των φυλών που θα αποτελέσουν τον πυρήνα του 
οργανωμένου σε δυναστικό κράτος Ισραήλ μετά από εκατό χρόνια, αλλά και την 
δυνατότητα επέκτασης της κυριαρχίας των Φιλισταίων πέρα από τις παράλιες πόλεις. 
Βλ.  J. TUBB: Völker im Lande Kanaan, Stuttgart 2005, σελ. 84-85. 86. 97-102. 
2331 Υπάρχουν ιερά που εμφανίζουν μια γενικότερη αποδοχή, όπως στο όρος Θαβώρ που 
λειτουργεί ως σύνορο για τις φυλές Ισσάχαρ και Ζαβουλών αλλά αυτό για δυο ή τρεις 
φυλές, όχι περισσότερες. Βλ. H. DONNER: Geschichte des Volkes Israel… ό. π. σελ. 160-162.  
2332 H. DONNER: Geschichte des Volkes Israel… ό. π. σελ. 167-177. 
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μεταξύ τους περιστασιακά και πολεμούν τους εχθρούς τους2333. Χαρακτηριστικά 

στο βιβλίο των Κριτών που αναφέρεται στην εποχή αυτή η κιβωτός δεν 

εμφανίζεται σχεδόν καθόλου2334. Στα πλαίσια αυτά οι πληροφορίες για την 

μεταφορά της κιβωτού στην πόλη Δαβίδ και την τοποθέτησή της στο άδυτο του 

ναού που φέρεται ότι έχτισε ο Σολομών δεν μπορούν να κατανοηθούν με το 

αμφικτιονικό παράδειγμα. 

 

ΙΙΙ.2.2.2. Η κιβωτός στα έργα του κύκλου των Δευτερονομιστών 

Τα αρχαιότερα βιβλικά κείμενα, στα οποία αναφέρεται η κιβωτός 

προέρχονται από τις παραδόσεις των αντιπαραθέσεων των ισραηλιτικών φυλών 

με τους άλλους λαούς, δηλαδή τους πολέμους. Είναι πιθανόν ότι στις 

αρχαιότερες από τις παραδόσεις αυτές που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς του 

δευτ. ιστορ. έργου το αντικείμενο αυτό ονομάζεται «κιβωτός θεού» ( ארון 

 Ο χαρακτηρισμός «κιβωτός της Διαθήκης του Γιαχβέ» δίνεται από τους .2335(האלהים

Δευτερονομιστές στο Δευτ. 10 και καθιερώνεται ως κιβώτιο που περιέχει τις δυο 

λίθινες πλάκες2336.  Το 1 Σαμ 4  είναι το κείμενο που διασώζει μια μεγάλη 

διήγηση για την απώλεια ενός ιερού αντικειμένου με το όνομα «κιβωτός θεού» 

 το οποίο πέφτει ως λάφυρο στα χέρια των Φιλισταίων. Το κείμενο ,(ארון האלהים)

έχει δεχτεί πολλές επεξεργασίες και προσθήκες2336F

2337.  Μολαταύτα, είναι αρκετά 

σαφές ότι η παρουσία ενός τέτοιου αντικειμένου στο πεδίο της μάχης δείχνει ότι 

χρησιμεύει ως πολεμικό παλλάδιο και συμβολίζει την παρουσία του θεού και την 

συμμετοχή του στην μάχη2337F

2338. Στα αρχαιότερα κατά πάσα πιθανότητα κείμενα2338F

2339 

2333 Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τη θρησκευτική σημασία των πολέμων αυτών. Όπως 
σημειώνει ο H. DONNER στον τομέα αυτό οι ισραηλιτικές φυλές δεν διαφοροποιούνται 
από τους γείτονές τους (Geschichte des Volkes Israel… ό. π. σελ. 175-176). Για τον ιερό πόλεμο 
βλ. Δ. ΔΟΪΚΟΥ: Η περί πολέμου διδασκαλία του Δευτερονομίου - Συμβολήν εις την περί 
παραδόσεων έρευνα, Θεσσαλονίκη 1968. 
2334 Μοναδική εξαίρεση το κεφ. 20 του βιβλίου των Κριτών. 
2335 1 Σαμ. 4.3. 2 Σαμ. 11,11. 15,25 & 29. Η ονομασία αυτή δεν αποκλείει και την 
πιθανότητα να μην ήταν εξαρχής συνδεδεμένη με τη λατρεία του Γιαχβέ. Βλ. O. KEEL: 
“Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 467. Εξαιτίας της 
ονομασίας αυτής θεωρείται ότι η κιβωτός εισήλθε στη λατρεία του Γιαχβέ από τη 
λατρεία του θεού Ελ. Βλ. W. ZWICKEL : Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 107. 
2336 Βλ. O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 467. 
2337 Βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 105-156. 290. 
2338 P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 141. 
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φαίνεται ότι η κιβωτός πράγματι συμβολίζει την παρουσία του θεού, είτε στον 

πόλεμο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως φανερώνει για παράδειγμα 

η θυσία μπροστά από αυτήν (Αριθμ. 10, 33-36. 1 Σαμ. 4,1-11. 5,2-4 )2340. Δεν 

φαίνεται όμως να λειτουργεί ως πανάκεια και εγγύηση για σίγουρη νίκη, αφού 

έπεσε ακόμα και στα χέρια των εχθρών.  

 Όπως παίρνουν οι Φιλισταίοι την κιβωτό στο πεδίο της μάχης από τους 

ηττημένους, έτσι και ο Δαβίδ σε μια νίκη του εναντίον τους παίρνει στην κατοχή 

του «τους θεούς τους»  Αυτό φανερώνει ότι όπως οι .(Σαμ. 5, 21 2) (עצביהם) 

Φιλισταίοι μεταφέρουν είδωλα των θεών τους στη μάχη, έτσι και οι ισραηλιτικές 

φυλές μετέφεραν στα πεδία των μαχών την κιβωτό2340F

2341. Άρα τον ρόλο των 

ειδώλων που λειτουργούν ως πολεμικά παλλάδια στους γείτονες λαούς παίζει 

στον Ισραήλ η κιβωτός. 

Στην πρόσφατη έρευνα αμφισβητείται η ιδέα μιας γενικευμένης αποδοχής της 

κιβωτού από το σύνολο των φυλών και κυριαρχεί η ιδέα ότι πρόκειται για το 

πολεμικό παλλάδιο μιας τοπικής ομάδας ή μιας φυλής, πολύ πιθανόν της φυλής 

του Εφραίμ, αφού εκεί συναντάται η Σιλώ2342. Δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως το 

ιερό κέντρο της αμφικτιονίας του δωδεκαφύλου, αλλά θεωρείται ότι κέρδισε 

γενικότερη αποδοχή, όταν ο Δαβίδ την πήρε πίσω ως λάφυρο σε κάποια νίκη του 

εναντίων των Φιλισταίων και την μετέφερε στην Ιερουσαλήμ. Πιθανόν, εξαιτίας 

2339 Στα αρχαιότερα όμως αυτά κείμενα δεν γίνεται σε καμία περίπτωση λόγος για το 
περιεχόμενό της. Η αναφορά στις πλάκες των εντολών ανήκει στο Δευτερονόμιο κεφ 
10,8 και κεφ. 31, 9. 25-26, βλ. T. LEWIS: “Syro-Palestinian Iconography and Divine Images” 
στο N. H. Walls: Cult Image and Divine Representation in the Ancient Near East, Boston 2005, 
σελ. 95 σημ. 94. 
2340 Βλ. Ν. NA’AMAN:  “No Anthropomorphic Graven Image – Notes on the Assumed 
Anthropomorphic Cult Statues in the Temples of YHWH in the Pre-Exilic Period” στο  Ugarit 
Forschungen 31 (1999), Münster 2000, σελ. 410, T. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und 
Historische Perspektive auf das alttestamentliche Bildervebot“, στο Scandinavian Journal of 
Old Testament, Vol. 15-2001, σελ. 218 σημ. 58. 
2341 Βλ. Ν. NA’AMAN:  “No Anthropomorphic Graven Image – Notes on the Assumed 
Anthropomorphic Cult Statues in the Temples of YHWH…ό. π. σελ. 410. 
2342  Προφανώς ανήκε στη φυλή του Εφραίμ ίσως και να ήταν αποδεκτό ιερό αντικείμενο 
και από τις άλλες δυο αδελφές φυλές της Ραχήλ, τον Βενιαμίν και τον Μανασσή . Βλ. T. 
STAUBLI: Das Image der Nomaden, (OBO 107), Freiburg Göttingen  1991, σελ.  223. Πρβλ. W. 
SCHMIDT: Alttestamentlicher Glaube, Neukirchen 92004, σελ. 171. Πρβλ. P. PORZIG: Die Lade 
Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 289-290. 
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του Δαβίδ έγινε το σπουδαιότερο ιερό αντικείμενο του βιβλικού Ισραήλ2343. Αν 

ισχύει κάτι τέτοιο τότε η μεταφορά της από τον Δαβίδ στην πόλη του και η 

ενσωμάτωσή της στο ναό της Ιερουσαλήμ την έφερε στο κέντρο της ισραηλιτικής 

θρησκείας και δεν ισχύει η αντίθετη άποψη ότι το κύρος της κιβωτού έφερε την 

Ιερουσαλήμ στο κέντρο της ιερής ιστορίας του Ισραήλ. 

 

ΙΙΙ.2.2.3. Η κιβωτός και ο Γιαχβέ ως πολεμιστής (אש מלחמה) 

Τo αρχαιότερο κείμενο, στο οποίο αποκαλύπτονται στοιχεία που 

συνδέουν τον Γιαχβέ με τον πόλεμο, το δίστιχο Αριθ. 10,35-36. Το κείμενο 

εντάσσεται στις διηγήσεις για την πορεία των φυλών στην έρημο και διασώζει 

δυο ρήσεις του Μωυσή, οι οποίες φαίνεται ότι προέρχονται από τον ιερό 

πόλεμο2344. Κυρίως πρόκειται για τις μάχες με τους γείτονες λαούς, στις οποίες ο 

Γιαχβέ ονομάζεται ήρωας και πολεμιστής ( אש מלחמה גבור &  )2344F

2345.  

Στην αρχαία Ανατολή κάθε πόλεμος είναι ένας ιερός πόλεμος, αφού σε 

αυτόν λαμβάνουν μέρος οι θεοί των αντιμαχομένων. Πολλά ασσυριακά και 

αιγυπτιακά κείμενα δείχνουν ότι οι παραστάσεις του αρχαίου Ισραήλ για τον θεό 

τους που μάχεται στο πλευρό τους δεν είναι μοναδικές. Η θεότητα που 

ενσαρκώνει κατεξοχήν το στοιχείο της βίας και του πολέμου στην Παλαιστίνη 

της Ύστερης Εποχής του Χαλκού είναι ο αιγυπτιακός  θεός Ρέσεφ2346. Με την 

αυγή της Εποχής του Σιδήρου και την αποχώρηση του αιγυπτιακού στρατού από 

την περιοχή τα αιγυπτιακά πολιτισμικά στοιχεία μειώνονται στο ελάχιστο και 

2343 P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 289-290. 
 2344βλ. Τ. LEWIS: “Syro-Palestinian Iconography and Divine Images” στο Cult Image and 
Divine Representation in the Ancient Near East, N. H. Walls. Boston 2005, σελ. 95 πρβλ. W. 
SCHMIDT: Alttestamentlicher Glaube,… ό. π. σελ. 170. 
2345  Αυτός ο χαρακτηρισμός συνδέεται με την θαυμαστή διάβαση της Ερυθράς θάλασσας 
και της σωτηρίας του λαού από τις στρατιές του φαραώ (Εξ. 15,3), καθώς και με τις 
παραδόσεις της Σιών για τον θεό/βασιλέα (Ψαλ. 24, 8). Ο. KEEL: Die Welt der 
Altorientalischen Bildsymbolik… ό. π. σελ. 199. Ο χαρακτηρισμός του Γίαχβέ ως ήρωα έχει 
παράλληλα στα πάνθεα της αρχαίας Ανατολής. Ακριβώς έτσι gbr ονομάζεται ο Χαδάδ 
στην αρχαιότερη σωζόμενη αραμαϊκή επιγραφή (δίγλωσση σε ασσυριακά και αραμαϊκά) 
πάνω σε ένα άγαλμα που βρέθηκε στο Σικάν (σημ. Τελ Φερεχιγιέ). Βλ. H. NIEHR: 
Religionen in Israels Umwelt…ό. π. σελ. 154. 
2346 Ο Ρέσεφ ταυτίστηκε κατά την ελληνιστική εποχή με τον Απόλλωνα. Ο. KEEL: Die Welt 
der Altorientalischen Bildsymbolik… ό. π. σελ. 199-201 και του ιδίου: Die Geschichte 
Jerusalems…ό. π. σελ. 206-209. Για την εικονογραφία αυτού του θεού βλ. I. CORNELIUS: 
The Iconography of the Canaanite Gods Reshef and Ba῾al, (OBO 140) Fribourg-Göttingen 1994. 
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αυτό που κυριαρχεί στους τοπικούς θεούς είναι τα τοπικά χαρακτηριστικά2347. 

Και αυτό επειδή ότι ιστορικά ακολούθησε η δημιουργία τοπικών, «εθνικών» 

κρατών, ακριβώς με το τέλος της 2ης π.Χ. χιλιετίας. Σε αυτά τα μικρά «εθνικά» 

βασίλεια έρχονται στο προσκήνιο «εθνικοί» θεοί, οι οποίοι διακρίνονται από 

αγωνιστικά-πολεμικά χαρακτηριστικά2348, όπως ο Μιλκώβ στους Αμμωνίτες, ο 

Καμός στους Μωαβίτες και ο Κως στους Εδωμίτες2349. Άρα τα πολεμικά 

χαρακτηριστικά του Γιαχβέ στις παραδόσεις γύρω από την κιβωτό ταιριάζουν με 

τα χαρακτηριστικά των θεοτήτων των γειτονικών «εθνικών» βασιλείων της 

εποχής. Ιδιαίτερα διαφωτιστικό είναι το κείμενο της στήλης του Μεσά, βασιλιά 

της Μωάβ2350 που δείχνει ότι και οι Μωαβίτες αντιλαμβάνονταν τον πόλεμο 

εναντίον των Ισραηλιτών ως υπόθεση του Καμός, του θεού τους2351. Μάλιστα, 

όπως φαίνεται από το Κριτ. 11,24 καθένας από τους παραπάνω θεούς είναι 

ηγέτης στον πόλεμο, υπερασπιστής του λαού του και της περιοχής του2352.  

 Ο Γιαχβέ εμφανίζεται ήδη κατά την περίοδο της εγκατάστασης σαν ένας 

πολεμικός θεός. Στα κείμενα φαίνεται ότι η νίκη στον πόλεμο οφείλεται 

αποκλειστικά και μόνο στις ενέργειες του Γιαχβέ, ενώ ο Ισραήλ απλά συμμετέχει 

ή παραμένει θεατής. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παραδοχή ότι ο Γιαχβέ 

2347 O. KEEL/ C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 156-157. 
2348 Την περιοχή του κατοπινού Ισραήλ και Ιούδα μοιράζονται οι φυλές με άλλους λαούς, 
όπως τους Φιλισταίους στα παράλια, τις περιτειχισμένες χαναναϊκές πόλεις, τους 
Μωαβίτες και τους Αμμωνίτες στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη. Οι συγκρούσεις 
φαίνονται αναπόφευκτες και αυτές με τους Φιλισταίους τουλάχιστον για τον Ισραήλ 
ήταν και η γενεσιουργός αιτία της κρατικής οργάνωσής του νωρίτερα από τους γείτονες 
του στην Υπεριορδανία Βλ. J. TUBB: Völker im Lande Kanaan, Stuttgart 2005, σελ. 100-104.     
2349 O. KEEL/ C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 156-157. 
2350 Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της επιγραφής του βασιλιά για τον Καμός, τον θεό 
προστάτη της βασιλικής δυναστείας και όλης της χώρας στην Μωάβ. Για παράδειγμα ο 
στ. 14 «Και είπε ο Καμός σε μένα: πήγαινε εναντίον του Ισραήλ να κατακτήσεις το Νεβώ» 
και στ. 32 «Και είπε ο Καμός σε μένα, σήκω και πολέμησε εναντίον της Χαβρονόν». Όπως 
τονίζεται στην έρευνα οι προτροπές αυτές θυμίζουν τις βιβλικές ρήσεις Κρ. 20,23 & 28, 1 
Σαμ. 22,5. 23,2 & 4, καθώς και το  2 Σαμ. 2,1. βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πηγές της Ιστορίας 
της Παλαιστίνης… ό. π. σελ. 84-110 ιδ. 103, Η. DONNER & W. RÖLLIG: ΚΑΙ… ό. π. επ. αρ. 
181, σελ 168-179, & O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 163-164. 
2351 W. SCHMIDT: Alttestamentlicher Glaube… ό. π. σελ. 148-149. 
2352  Αν και το κείμενο διακρίνεται από τη δευτερονομιστική του τοποθέτηση, διασώζονται 
αυτό σε αρκετά στοιχεία μιας πολεμικής θεότητας που μάχεται κατά του κακού κάθε 
μορφής βλ. O. KEEL: “Früheisenzeitlische Glyptik in Palästina/Israel” O. KEEL, M. 
SCHUVAL & C. UELINGER: Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina/ Israel, (OBO 100) 
Göttingen-Freiburg 1990, σελ. 412-413. 
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παρέδωσε τους εχθρούς στα χέρια του Ισραήλ2353. Αυτό ισχύει και για άλλες 

θεότητες, όπως τον Καμός, το θεό του γειτονικού λαού των Μωαβιτών. Για τον 

θεό του ο βασιλιάς Μεσά έφτιαξε σε έναν τόπο ένα ιερό (βαμά), το οποίο 

κατανοεί «ως σημείο σωτηρίας, επειδή με έσωσε (  από όλους, όσους (כי השעני

στράφηκαν εναντίον μου και με βοήθησε να θριαμβεύσω κατά των εχθρών μου», 

όπως υποστηρίζει ο ίδιος στην επιγραφή του 2353F

2354. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι ο 

Καμός στην ελληνιστική εποχή θα κατανοηθεί ως ο θεός Άρης και η μωαβιτική 

πρωτεύουσα  Ντιβάν θα ονομαστεί Αρεόπολις, όπως μαρτυρούν τα νομίσματα 

της2354F

2355. 

 Προφανώς συγκεκριμένες παραστάσεις του Γιαχβέ ως πολεμιστή2356  

είχαν συνδεθεί σε μια πρώιμη εποχή με την κιβωτό2357.  Και για τον λόγο αυτό  

μεταφέρεται στο πεδίο της μάχης2358, πράγμα που δείχνει ότι η παρουσία της 

κιβωτού στο στρατόπεδο φανερώνει την παρουσία του θεού στον πόλεμο. Δεν 

μπορεί όμως να ταυτιστεί ο Γιαχβέ με την κιβωτό, αφού όπως διευκρινίζεται 

στον Ψαλ. 132,8 και στο κείμενο 2 Χρον. 6,41, διαφορετικό μέγεθος είναι η 

κιβωτός και άλλος είναι ο Γιαχβέ. Επομένως οποιαδήποτε σύγχυση θα πρέπει να 

κατανοηθεί «μετωνυμικά»2359, επειδή ο προφανής στόχος είναι να συμβολιστεί η 

παρουσία του Γιαχβέ στην λιτανεία2360. 

2353 Βλ. W. SCHMIDT :Alttestamentlicher Glaube,… ό. π. σελ. 150-151. Η έκφραση αυτή είναι 
τυπική για τις κύριες θεότητες στα κράτη της Αρχαίας Ανατολής, των οποίων βασικός 
ρόλος είναι η προστασία της βασιλικής δυναστείας. Η έκφραση συναντάται σε μια 
επιστολή από το αρχείο της Αμάρνα (ΕΑ 17) που έστειλε στο φαραώ Αμένοφι Γ΄ο 
βασιλιάς των Χουρριτών-Μιττάνι Τουσσράτα. Ο  βασιλιάς διηγείται ότι: «όταν εισέβαλαν 
οι εχθροί στην χώρα μου, ο (θεός) Τεσσούβ, ο κύριός μου, τους παρέδωσε στα χέρια μου και 
τους εξολόθρευσα». Βλ. M. DIETRICH & O. LORETZ: „4. Brief des Mittani-Königs 
Tuschratta an den Pharao (ΕΑ 17)“ TUAT II/5, Gütersloh 1985, σελ. 517-519.   
2354 Βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πηγές της Ιστορίας της Παλαιστίνης… ό. π. σελ. 88-93 & Η. 
DONNER & W. RÖLLIG: ΚΑΙ… ό. π. επ. αρ. 181, σελ 168-179 στ. 3-4. 
2355 Βλ. Η. DONNER & W. RÖLLIG: ΚΑΙ… ό. π. επ. αρ. 181, σελ. 172. 
2356 Οι θεοί στις θρησκευτικές αντιλήψεις της Αρχαίας Ανατολής πολεμούν στο πλευρό 
των ανθρώπων και από τον ουρανό. Στην Π.Δ. στο ζήτημα αυτό μεγάλο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν ορισμένοι Ψαλμοί. βλ. M. KLINGBELL: Yahweh Fighting from Heaven. God as 
Warrior and as God of Heaven in the Hebrew Psalter and Ancient Near Eastern Iconography, (OBO 
169) Fribourg/Göttingen 1999. 
2357 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 220. 
2358  1 Σαμ. 4,3. 
2359 Μετωνυμική είναι ενός λατρευτικού αντικειμένου, σύμφωνα με τους A. Margalit και 
M. Halbertal, όταν το ιερό αντικείμενο συμβολίζει την θεότητα, εξαιτίας μιας λειτουργίας 
που επιτελείται. Στην περίπτωση της κιβωτού εννοείται προφανώς η λειτουργία της 
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 Ξεχωριστής σημασίας είναι η ονομασία «Γιαχβέ Σαββαώθ» (κύριος των 

δυνάμεων), μια προσωνυμία που θα μπορούσε να αποδοθεί ως ο Γιαχβέ των 

ουρανίων στρατιών ή  των επί γης στρατευμάτων του Ισραήλ ή ακόμα και 

αφηρημένα ως «ο Γιαχβέ της δυνάμεως ή των δυνάμεων»2361. Την τελευταία 

σημασία κατανοούν οι Ο΄ και μεταφράζουν νοηματικά και ως «παντοκράτωρ»2362. 

Δεδομένων των πολεμικών συνθηκών ο τίτλος ίσως θα πρέπει να κατανοηθεί 

κυριολεκτικά ως οι στρατιωτικές δυνάμεις, δηλαδή οι επίγειοι μαχητές χωρίς να 

αποκλείονται και οι ουράνιες δυνάμεις2363. Βέβαια, ίσως δεν πρέπει να 

αποκλειστεί και η συνάφεια του συμβουλίου του θεού γύρω από τον ουράνιο 

θρόνο του, ως σύναξη των θεών (Ψαλ. 82,1) ή των ουρανίων δυνάμεων 

γενικότερα, παραστάσεις που ταιριάζουν σε έναν θεό-βασιλιά, προστάτη της 

επίγειας, βασιλικής δυναστείας. Όμως, αυτή η τελευταία εξήγηση ταιριάζει 

περισσότερο στις παραδόσεις της δυναστικής πρωτεύουσας Ιερουσαλήμ και όχι 

σε ένα πολεμικό παλλάδιο των φυλών2364.   

Αρκετοί είναι οι ερευνητές που θεωρούν ότι όχι μόνον το επίθετο «Γιαχβέ 

Σαββαώθ», αλλά και ο χαρακτηρισμός «καθήμενος επί των χερουβίμ» ανήκει σε 

δοξασίες που αναπτύχθηκαν γύρω από την κιβωτό και την λειτουργία της ως 

κιβωτού ως αντικειμένου φύλαξης και μεταφοράς. Βλ. C. EVANS: “Cult Images, royal 
Policies and the Origins of Aniconism” στο S. Holloway & L. Handy: The Pitcher is  Broken – 
Memorial Essays for Gösta W. Ahlström, στο Sheffield 1995, σελ. 194-196. Τ. METTINGER: 
“Israelite Aniconism: Developments and Origins”…ό. π. σελ. 198-199.  
2360 βλ. T. LEWIS: “Syro-Palestinian Iconography and Divine Images” στο Cult Image and 
Divine Representation in the Ancient Near East, N. H. Walls. Boston 2005, σελ. 96. 
2361 O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 469 και του 
ιδίου: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 213-214. W. SCHMIDT: Alttestamentlicher Glaube,… 
ό. π. σελ. 172. 
2362 Την αφηρημένη αυτή σημασία υποστήριξε ο Ο.  EISSFELT. βλ. O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό. π. σελ. 214. 
2363 Στα κείμενα της αρχαίας Ουγκαρίτ (KTU 1, 91:15) εμφανίζεται η ανάγνωση ršp ṣbi που 
μεταφράζεται ως  «Ρέσεφ, ο στρατιώτης» ή «Ρέσεφ, ο στρατός», δηλ. Ο θεός Ρέσεφ, ο 
οποίος αποκαλύπτεται, δηλ. εμφανίζεται μέσα από τον στρατό στην μάχη. Την 
αρχαιότερη μαρτυρία της χρήσης αυτού του τίτλου δίνει μια επιγραφή του 8ου  αιώνα π. Χ. 
από την περιοχή του Χιρβέτ ελ Κώμ. Βλ.  O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 213-
214. Σε κάθε περίπτωση ο τίτλος  αυτός ταιριάζει με τους άλλους πολεμικούς τίτλους του 
Γιαχβέ ως «ανδρός πολέμου» και «θεού ήρωος» ( גבור & אש מלחמהאל  ). 
2364  Προφανώς το αρχαίο αυτό επίθετο, ενσωματώθηκε στην ιεροσολημητική θεολογία 
και όπως δείχνει το όραμα του προφήτη Ησαϊα (κεφ. 6) αξιοποιήθηκε κατάλληλα για να 
εκφραστεί η βασιλική του ιδιότητα. Πρβλ. το όραμα του προφήτη Μιχαία υιού Γιμλά (1 
Βασ. 22,19) που βεβαιώνει τις ίδιες αντιλήψεις και στον Ισραήλ, πιθανόν στην Σαμάρεια. 
Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, I… ό. π. σελ. 201-203. 
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πολεμικού παλλαδίου, μάλιστα ήδη κατά την εποχή που βρισκόταν στην Σηλώ. 

Ως locus classicus ισχύει το 1 Σαμ. 4,4, σύμφωνα με το οποίο το αντικείμενο που 

έρχεται από την Σηλώ στο πεδίο της μάχης ονομάζεται «κιβωτός της Διαθήκης 

του Γιαχβέ των στρατιών, του καθημένου επί των χερουβίμ» ( ערון ברית יהוה צבאות ישב

 Ο παραπάνω τίτλος οδήγησε αρκετούς ερευνητές να θεωρήσουν ότι .(הכרובים

υπήρξε στο ιερό της Σηλώ ένας χερουβικός θρόνος και ίσως και να λειτούργησε 

ως πρότυπο εκείνου που αργότερα κατασκευάστηκε για τον ναό του 

Σολομώντα2365. Όμως, ο τίτλος αυτός χρησιμοποιείται συχνά στις διηγήσεις της 

κιβωτού, ακόμα και στην αφήγηση για την παραμονή της σε μια ιδιωτική οικία (2 

Σαμ. 6,2). Επομένως, φαίνεται λογικό ότι ο χαρακτηρισμος δεν έχει άλλον σκοπό, 

παρά να δείξει ότι η θεότητα, της οποίας η παρουσία συμβολίζεται στο 

στρατόπεδο με το ιερό κιβώτιο δεν είναι άλλη από τον επί των χερουβίμ 

καθήμενο Γιαχβέ που λατρεύτηκε αργότερα στην Σιών2366. Ο τίτλος αυτός2367, 

κάποια επιπλέον κείμενα που δείχνουν ότι ο Γιαχβέ θεωρείται ένθρονος, αλλά 

και η εικόνα της Ιερατική Πηγής για ένα σκέπασμα με δυο γλυπτά χερουβίμ από 

χρυσό, έγιναν το υπόβαθρο να θεωρήθεί εύλογη στην παλαιότερη έρευνα η 

παράσταση του ένθρονου Γιαχβέ επί των χερουβίμ «πάνω στην» (ή δεδομένου 

του Καππόρεθ «πάνω από την») κιβωτό. Προβλήθηκε δηλαδή η λειτουργία της 

κιβωτού ως θρόνου του αόρατου θεού2368.  

2365 Την σκέψη αυτή έχει ήδη εκφράσει ο A. ALT (Gedanken über das Königtum Jahwes, 1945). 
O J. JEREMIAS (Lade und Zion. Zur Enstehung der Zionstradition, 1971) θα επιμείνει στη 
σύνδεση των δυο επιθέτων με την κιβωτό. Στη σύγχρονη έρευνα εκφραστής της ιδέας 
αυτής είναι ο T. METTINGER (The Dethronement of Sabaoth – Studies in the Shem and Kabod 
Theologies, Lund  1982). Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, I. 
& II., (GAT) Göttingen 21997, σελ. 201. Για τον  W. SCHMIDT (Alttestamentlicher Glaube,… ό. 
π. σελ. 171-172) το επίθετο αυτό έχει χαναναϊκή προέλευση, χωρίς να παίρνει θέση για το 
αν ανήκει στην Σιλώ ή την Ιερουσαλήμ. Πρβλ. T. STAUBLI: Das Image der Nomaden,… ό. π. 
σελ. 229.  Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 219-220. 
2366 Bl.  B. JANOWSKY: “Keruben und Zion…ό. π. σελ.  237-240. O. KEEL: “Fern von 
Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 468-469 και του ιδίου: Die Geschichte 
Jerusalems…ό. π. σελ. 214 και 220, και R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels …ό. π. σελ. 136. 
201.  
2367 Αρ 10.35. 1 Βασ. 3,3 & 10. 2 Βασ. 6,2 Ιερ. 3,16-17. Ιεζ. 43,7.  Πρβλ. Δ. ΚΑΪΜΑΚΗ: Ο ναός 
του Σολομώντος. Ιστορία – Θεολογία, Θεσσαλονίκη 1995 
2368 βλ. M. METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. Ι. σελ. 352-358, Δ. ΚΑΪΜΑΚΗ: 
Ο ναός του Σολομώντος. Ιστορία – Θεολογία, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 83, Β. ΒΕΛΛΑΣ 
Εβραϊκή Αρχαιλογία, Αθήνα 31996, σελ. 108-109. 
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Παρόλα αυτά η ανθρωπόμορφη νοητική, αλλά και ως απεικόνιση ή 

άγαλμα, σχηματική παράσταση ενός θεού που μάχεται στο πλευρό ενός 

στρατού δεν είναι εκείνη ενός ένθρονου βασιλιά «επί των χερουβίμ», αλλά ενός 

όρθιου, ένοπλου πολεμιστή σε επιθετική στάση. Αυτό επιβεβαιώνουν 

πολυάριθμα ευρήματα από την Παλαιστίνη και γενικότερα την Αρχαία Ανατολή 

(εικ. 550. 551. 552. 553. 554.)2369 πρωτίστως των θεοτήτων του πολέμου που 

εμφανίζονται μαχόμενοι στα λάβαρα επί των πολεμικών αρμάτων των 

Ασσυρίων (εικ. 44. 45. 46.). Η κιβωτός της Διαθήκης παρουσιάζει μια αναλογία με 

την λειτουργία των λαβάρων αυτών2370, τα οποία αντικαθιστούσαν τα 

λατρευτικά είδωλα κατά την εκστρατεία, συμβόλιζαν την παρουσία των θεών 

και μπρός τους γίνονταν σπονδές και θυσίες2371. Η παράσταση του επί 

χερουβικού θρόνου καθήμενου βασιλιά δεν μπορεί να συσχετιστεί με τον 

πόλεμο, αλλά πολύ περισσότερο με την εξουσία και τον εορτασμό του θριάμβου 

του, όπως παρουσιάζεται στις εντυπωσιακές σκηνές στο ελεφαντόδοντο της 

Μεγιδδώ (εικ. 615)2372. Σύμφωνα με την πολεμική σκηνή η βασιλική συμμετοχή 

πραγματοποιείται με το πολεμικό άρμα (מרכבה) και όχι με τον θρόνο, ο οποίος 

παραμένει σταθερός και αμετακίνητος στην σκηνή εορτασμού της νίκης του 

μονάρχη2373. Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία στο βιβλικό κείμενο για τη ανάμιξη 

2369 βλ. Τις παραστάσεις  στο M. KLINGBELL: Yahweh Fighting from Heaven. God as Warrior 
and as God of Heaven in the Hebrew Psalter and Ancient Near Eastern Iconography, (OBO 169) 
Fribourg/Göttingen 1999, σελ. 168-188 εικ. 1-20. 
2370 Βλ. T. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive auf das 
alttestamentliche Bildervebot“, στο Scandinavian Journal of Old Testament, Vol. 15-2001, σελ. 
219. 
2371  Το σύμβολο της θεότητας πάνω στα λάβαρα είχε πιθανόν καθαγιαστεί με την τελετή 
ζωοποίησης, το λεγόμενο και τελετουργικό της διάνοιξης του στόματος, ώστε να ισχύει 
ως «αποδεκτό» λατρευτικό επίκεντρο σε ξένη γη κατά την εκστρατεία.  
2372  Οι παραστάσεις βασιλέων και αργότερα θεών επί θρόνων-σφιγγών εκφράζουν την 
βασιλική εξουσία. Αυτό φαίνεται με σαφήνεια σε φοινικικές σφραγίδες του πολιούχου 
θεού της Τύρου Μελκάρτ, το όνομα του οποίου σημαίνει «βασιλεύς της πόλης», αλλά και 
της Αστάρτης των Σιδωνίων, προστάτιδας της βασιλικής δυναστείας της πόλης. Βλ. E. 
GUBEL: Phoenician Furnitures…ό. π. σελ.  Πιν. IV.-ΧΙΙ.  Εικ.  5-32. Πρβλ. M. KLINGBELL: 
Yahweh Fighting from Heaven. God as Warrior and as God of Heaven in the Hebrew Psalter and 
Ancient Near Eastern Iconography, (OBO 169) Fribourg/Göttingen 1999, σελ. 228-229 & 232-234. 
2373 Το κείμενο Αριθ. 10,35-36 που διακρίνει μια αντίθεση ανάμεσα στις προστακτικές των 
ρημάτων ( םקו ) και (שוב) θεωρήθηκε θεμελιώδες για την υπόθεση περί κιβωτού-θρόνου και 
χρησιμοποιήθηκε ακριβώς στο σχήμα του ένθρονου θεού-βασιλιά. Όμως, στην νεώτερη 
έρευνα η προστακτική (קומה) γίνεται περισσότερο κατανοητή ως μια έκκληση στον Γιαχβέ 
να δράσει μαχόμενος και όχι να σηκωθεί από κάποιον θρόνο, ενώ το ρήμα שוב 
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των δυο παραπάνω ξεχωριστών παραστάσεων και την σύνδεσή τους με την 

κιβωτό της Διαθήκης2374. 

 Ως ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα για την λειτουργία της κιβωτού 

ως θρόνου προβάλλεται ένας παραλληλισμός που εμφανίζεται στο βιβλίο του 

προφήτη Ιερεμία (3, 16-17). Το κείμενο διακηρύσσει ότι αφού χάθηκε η κιβωτός 

αντικαταστάθηκε με την Ιερουσαλήμ, αυτή και μόνο ισχύει στο εξής ως ο θρόνος 

του θεού. Μια κατά λέξη ερμηνεία επιβάλλει τον χαρακτηρισμό «θρόνος» στην  

κιβωτό, πράγμα που θα επιβεβαίωνε έστω μια μεταιχμαλωσιακή κατανόηση της 

ως θρόνου του θεού. Δεν αποκλείεται βέβαια ως κιβωτός να χαρακτηρίζεται το 

όλο σύμπλεγμα με τα χερουβίμ που ονομάζεται από το Χρονικογράφο ως «το 

παράδειγμα-ομοίωμα του άρματος» (  και έτσι να ονομάστηκε (תבנית המרכבה

θρόνος εξαιτίας των χερουβίμ στο σκέπασμά της σύμφωνα με την ιερατική 

πηγή.  Ο  P. PORZIG2375 είναι αντίθετος με μια τέτοια κατανόηση  της κιβωτού που 

αναφέρεται για μία και μοναδική φορά σε  προφητικό κείμενο της Π.Δ. Η 

αναφορά της όμως  θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να κατανοηθεί ως pars pro 

toto για την αρχαία λατρεία και όχι ως το ίδιο το αντικείμενο, το οποίο είχε ήδη 

πολύ πριν το κείμενο εξαφανιστεί. Αλλά ακόμα και μια κυριολεκτική  

κατανόηση της κιβωτού ως θρόνου σε ένα τόσο μεταγενέστερο κείμενο 

προϋποθέτει το ιεροσολυμητικό δαβιρ του προαιχμαλώσιακού ναού, όπως 

περιγράφεται στα κεφ 1 Βασ. 6, 7 & 8, στα οποία η κιβωτός δεν δεσπόζει, όπως 

αρμόζει σε θρόνο, αλλά βρίσκει θέση κάτω και ανάμεσα από τα πέντε περίπου 

εμφανίζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις επιστροφής από τη μάχη. Ακόμη και το 
κείμενο αυτό δεν επιβεβαιώνει τη σύζευξη  κιβωτού και  θρόνου, αλλά παρουσιάζει ένα 
σύμβολο της παρουσίας του Γιαχβέ στον πόλεμο. Για τα επιχειρήματα και την 
βιβλιογραφία βλ. B. JANOWSKY: „Keruben und Zion“, στο D.R. Daniels, U. Gleßmer & M. 
Rösel: Ernten, was man sät, Festschrift für Klaus Koch zu seinem 65. Geburtstdag, Neukirchen 
1991, σελ.  243-244  σημ. 47. 
2374 Ο T. METTINGER ( βλ. στο έργο του: The Dethronement of Sabaoth – Studies in the Shem and 
Kabod Theologies …ό. π. σελ. 32-36 & στο λήμμα “cherubim”, στο DDD…ό. π. σελ. 191) 
πιστεύει ότι τα παραπάνω (Ψαλ. 18,10-11) προήλθαν από τον συμφυρμό της ιδέας του 
θεού-πολεμιστή που επιβαίνει (רכב) πάνω στο άρμα των νεφών με την ιδέα του θεού-
βασιλιά που κάθεται (ישב) στον σταθερό και ακίνητο θρόνο του. Πιστεύει ότι οι 
παραστάσεις αυτές που χαρακτηρίζουν διαφορετικούς θεούς, τον  Έλ και τον Βάαλ, θα 
πρέπει να αναζητηθούν πολύ πιθανόν σε έναν συγκρητισμό παραδόσεων που είχε ήδη 
λάβει χώρα στην προδαβιδική Ιερουσαλήμ. 
2375 Βλ. P . PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 222-227. 
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μέτρα ύψους ξύλινα χερουβίμ2376. Η κιβωτός είναι σύμφωνα με την ονομασία της 

ένα κουτί, δεν είναι θρόνος, αλλά, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια, ούτε και τα 

χερουβίμ στο ιλαστήριον επίθημα  σχηματίζουν θρόνο για τον θεό. 

 

ΙΙΙ.2.2.4. Η Μεταφορά της κιβωτού 

Η κιβωτός της Διαθήκης μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ από τον Δαβίδ 

και τοποθετήθηκε σε μια σκηνή που είχε στηθεί στην πόλη. Μεταφέρθηκε 

προφανώς από τον παλιό συμπαραστάτη του, τον Αβιάθαρ, ο οποίος έγινε μετά 

τον ιεβουσίτη Σαδώκ, ο δεύτερος ιερέας της πόλης 2377. Ένα μόνο κείμενο (ίσως η 

αρχαιότερη μαρτυρία που σώζεται) δείχνει με την χρήση του ρήματος  ότι ,  נשא

την κιβωτό μπορεί να μεταφέρει στον ώμο του ένας άνδρας (1 Βασ. 2,26)2378. 

Όπως τονίζει ο O.KEEL, αυτός ο τρόπος θα μπορούσε να συσχετιστεί με μια 

αιγυπτιακή λιτανεία μιας κιβωτού (εικ. 555)2378F

2379. Το μικρό φορητό κιβώτιο που 

διακοσμείται στις τέσσερις γωνίες του με τέσσερα φτερά μεταφέρει στον ώμο του 

ένας μόνο ιερέας. Σε άλλες διηγήσεις την κιβωτό μεταφέρουν με δοκούς 

μεταφοράς ιερείς και λευίτες (εικ. 556)2379F

2380. Σε ένα νόμισμα από την 

ελληνορωμαϊκή Τύρο, όπως ήδη εκτέθηκε στο κεφάλαιο για τους Φοίνικες το 

λατρευτικό αντικείμενο, μια ιερή υδρία ή ένας ιερός λίθος εικονίζεται 

τοποθετημένος σε ένα τετράπλευρο Ναΐσκο που και αυτός μεταφέρεται με 

δοκούς (εικ. 182)2380F

2381. Είναι επίσης δυνατό να τοποθετηθεί πάνω σε άμαξα, την 

οποία σύρουν ζώα, όπως αποτυπώνεται σε μια τοιχογραφία της Συναγωγής της 

2376 Βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. 220. 
2377 Βλ. O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 463-464 
και του ιδίου: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 213-221. 
2378 Ο Σολομώντας χαρίζει την ζωή στον ιερέα Αβιαθάρ, επειδή είχε σταθεί στο πλευρό 
του πατέρα του, όσο κανείς άλλος. Στο κείμενο του αιτιολογεί ο βασιλιάς την απόφαση 
του ως εξής: «Αυτή την ημέρα δεν θα σε σκοτώσω, επειδή μετέφερες (נשא) την κιβωτό του 
Γιαχβέ μπροστά στον Δαβίδ, τον πατέρα μου» Το ρήμα  נשא έχει τη σημασία φέρω, σηκώνω, 
μεταφέρω, προσφέρω. βλ. Δ. ΔΟΪΚΟΥ: Γλωσσική Ανάλυση της Πεντατεύχου, 
Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 237. 
2379 O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 302 Εικ. 434. Πρβλ. και του 
ιδίου: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 215 εικ. 132. 
2380 Ιησ. 3,3. 6. 1. Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 917 εικ. 561. 
2381 Βλ. G. HILL: «Some Graeco-Phoenician shrines », στο JHS 31 ( 1911), σελ. 61-62 εικ. ΙV. 25. 
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Δούρας Ευρωπού, η οποία αναπαριστά την συντριβή των ειδώλων των 

Φιλισταίων και την επιστροφή της κιβωτού στον Ισραήλ (εικ. 557)2382.  

Από τον φοινικικό χώρο είναι γνωστές αρκετές παραστάσεις ιερών 

αντικειμένων, συνήθως ιερών λίθων πάνω σε άμαξες που έχουν την μορφή ναού 

ή ναΐσκου με τροχούς ή πολεμικού άρματος όπως η λίθος του Ηλιογάβαλου (εικ. 

558)2383. Σε αυτό συνηγορεί και ο Φίλων ο Βύβλιος, στον οποίο αναφέρεται κάποιο 

μετακινούμενο ιερό που ονομάζεται «ναός ζυγοφορούμενος»2384. Αρκετά 

παραδείγματα απεικονίσεων ιερών λίθων σε άρματα συναντούνται στην Συρία 

και την Φοινίκη της ρωμαϊκής περιόδου κυρίως σε νομίσματα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το «άρμα της Αστάρτης» σε νομίσματα της Σιδώνας2385. 

Ο τετρακιόνιος αυτός ναΐσκος φαίνεται να στηρίζεται πάνω σε δυο μεγάλους 

τροχούς, ενώ στο εσωτερικό του εμφανίζεται ένα εντικείμενο με σφαιρικό σχήμα 

και ίσως πρόκειται, είτε για τον ιερό λίθο της θεάς ή για έναν μετεωρίτη2386, όπως 

αναφέρει ο Φίλων ο Βύβλιος για τον «αεροπετή αστέρα»  της Τύρου (εικ. 179. 180. 

181.)2387. Ίσως σε αυτήν την εικονογραφική παράδοση στηρίζεται και η ανάγλυφη 

απεικόνιση της κιβωτού στα πλούσια διακοσμημένο γείσο της συναγωγής της 

Καπερναούμ (εικ. 559 ). Μεγάλο ενδιαφέρον και κοινά στοιχεία με την κιβωτό 

παρουσιάζουν πολεμικά παλλάδια βεδουίνων, όπως θα εκτεθεί στην 

συνέχεια2388. Στον τάφο των όφεων στην Πέτρα εμφανίζεται ένα ανάγλυφο στον 

βράχο που απεικονίζει κατά πάσα πιθανότητα έναν ημίονο ή άλογο που 

2382 βλ. 1 Σαμ. 6,7. Την σκηνή αποτυπώνει μια τοιχογραφία της συναγωγή στην Δούρα-
Ευρωπού. Βέβαια οι καλλιτέχνες  δεν αποτύπωσαν την κιβωτό, όπως στην βιβλική 
περιγραφή, αλλά αρκετά διαφορετική.  βλ. T. STAUBLI: Das Image der Nomaden,… ό. π. σελ. 
εικ. 117.  
2383 J. LEIPOLDT & W. GRUNDMANN: Umwelt des Urchristentums III., Berlin 1967, εικ. 139 & 
O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 215. 
2384 Φίλων ο Βύβλιος XX, 65, 1, στον Ευσέβιο Ευαγ. Προπ. 1,10,12.  βλ. T. STAUBLI: Das 
Image der Nomaden… ό. π. σελ. 223. 232, T. METTINGER: No graven Image...ό. π. σελ. 103-104. 
2385 T. METTINGER: No graven Image...ό. π. σελ. 103-104 εικ. 5.11 
2386 Στην έρευνα έχει προταθεί η λύση ότι πρόκειται για την ιερά υδρία της θεάς (με το 
ύδωρ της ζωής). Τα παράλληλα στοιχεία στην ιερά δεξαμενή με το θρόνο της Αστάρτης 
στον ναό του Εσμούν στη Σιδώνα δεν αποκλείουν τη σύνδεση του ναΐσκου με την 
λατρεία και αυτού του θεού. Για τη συζήτηση βλ. T. METTINGER: No graven Image...ό. π. 
σελ. 103-106.  
2387 Για το απόσπασμα του Φίλωνος βλ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ευαγγελική 
Προπαρασκευή, 1,10,31-21. πρβλ. T. METTINGER: No graven Image...ό. π. σελ. 103-104. 
2388 T. STAUBLI: Das Image der Nomaden, (OBO 107), Freiburg Göttingen  1991, σελ. 126-132. 
222-229.  
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μεταφέρει έναν ιερό λίθο (εικ. 560)2389. Στην Π.Δ. δεν μαρτυρείται πουθενά ότι 

ποτέ η κιβωτός φορτώνεται πάνω σε ζώα2390. 

 

ΙΙΙ.2.2.5. Η κιβωτός στον ιερατικό Κώδικα 

Την κατασκευή της κιβωτού περιγράφει η ιερατική γραμματειακή 

παράδοση στο βιβλίο της Εξόδου (κεφ. 25)2391. Ότι πρόκειται για ένα κείμενο της 

συγκεκριμένης πηγής φαίνεται από την εισαγωγική φόρμουλα «και είπε ο Γιαχβέ 

στον Μωυσή τα ακόλουθα»2392. Εδώ η κιβωτός εμφανίζεται ως ένα από τα σκεύη 

 του ισραηλιτικού ιερού της ερήμου, της σκηνής2393. Το μεταφερόμενο αυτό (כלים)

ιερό κατασκευάστηκε στο Χωρήβ σύμφωνα με ένα ουράνιο πρότυπο (תבנית), το 

οποίο αποκάλυψε ο θεός στον Μωυσή2393F

2394. Όχι μόνο κατασκευάστηκε με τη 

θέληση του Γιαχβέ, αλλά ακολουθήθηκαν και τα αποκεκαλυμμένα σχέδια του 

ιερού προτύπου, όπως συνέβη στο Σιππάρ της Μεσοποταμίας με την κατασκευή 

του λατρευτικού ειδώλου του θεού Σαμάς. Η λατρεία του Σαμάς γινόταν για 

χρόνια με επίκεντρο έναν ηλιακό δίσκο από πολύτιμο μέταλλο, αλλά η θεότητα 

αποκάλυψε τη μορφή της, όταν ο χρησμοδότης ιερέας ανακάλυψε ένα «αρχαίο», 

αποκεκαλυμμένο ανάγλυφο της θείας μορφής. Με βάση το πρότυπο αυτό 

κατασκευάστηκε το λατρευτικό άγαλμα του θεού. Οι αναλογίες είναι σαφείς, 

αλλά και οι διαφορές γίνονται ευδιάκριτες, αν γίνει αντιληπτό ότι απορρίπτεται 

το άγαλμα του ταύρου και αποκαθίσταται η θεία καθοδήγηση με την κιβωτό. 

Στα πλαίσια αυτά η κιβωτός της Διαθήκης εμφανίζεται στις διηγήσεις του 

Ιερατικού Κώδικα εντελώς διαφορετικά από το δευτερονομιστικό ιστορικό 

έργο2394F

2395.  Οι αλλαγές αυτές αφορούν την μορφή της, τον τρόπο μεταφορά της, το 

2389Βλ. R. WENNING: “The Betyls of Petra”, στο Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research 324, (2001), σελ. 92 εικ. 8.   
2390 Βλ. O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 467-468 
πρβλ. του ιδίου: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 215 
2391 Για την φιλολογική ανάλυση της ενότητας βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten 
Testament…ό. π. σελ. 8-18. 
2392 P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament und in den Texten vom Totem Meer (BZW 
397), Berlin 2009, σελ. 12. 
2393 P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 16 & 287. 
2394 Εξ. 25,9 πρβλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 914 
2395 Σύμφωνα με τη νεώτερη έρευνα στον πρώιμο Ιερατικό Κώδικα η κιβωτός δεν 
εμφανίζεται παρά μόνον στην μεταγενέστερη ενότητα Εξ. 25-40. Το Εξ 40 παρουσιάζει 
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περιεχόμενό της, την σύνδεσή της με τα χερουβίμ αλλά και την εμφάνιση ενός 

εντελώς νέου αντικειμένου, του ιλαστηρίου επιθήματος, του καππόρεθ .  

Η κιβωτός δεν θεωρείται απλά ένα κιβώτιο από ξύλο ακακίας, αλλά ένα 

επιχρυσωμένο αντικείμενο, πράγμα που τονίζει την σημασία της ως λατρευτικού 

αντικειμένου2396. Όπως ήδη τονίστηκε στις αρχαιότερες μαρτυρίες την κιβωτό 

δύναται να μεταφέρει ένας άνδρας στον ώμο του2397. Στις διηγήσεις της 

Πεντατεύχου κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, επειδή η κιβωτός χρειάζεται να διανύσει 

τεράστιες αποστάσεις κατά την πορεία του λαού από το Σινά στην γη της 

επαγγελίας. Ο τρόπος μεταφοράς γίνεται σύμφωνα με την Ιερατική Παράδοση 

από δύο άνδρες (ίσως και τέσσερις)2398, οι οποίοι με δυο δοκούς συγκρατούν το 

κιβώτιο που διαθέτει  τέσσερις μεταλλικούς κρίκους ακριβώς για το σκοπό αυτό. 

Το σκεπτικό αυτό είναι σύνηθες για την μεταφορά αντικειμένων στον αρχαίο 

κόσμο (εικ. 556). Από τον Ιερατικό Κώδικα ως περιεχόμενο της κιβωτού δεν 

ονομάζονται με σαφήνεια οι δυο λίθινες πλάκες με τους Δέκα Λόγους, όπως 

τονίζει το Δευτερονόμιο2399. Ο όρος που χρησιμοποιείται είναι «μαρτύριον», edut 

 Αν και στην έρευνα έχουν γίνει προσπάθειες για την ταύτιση του .(עדות)

μαρτυρίου με τις λίθινες πλάκες των εντολών, παραμένει ασαφές τι ακριβώς ο 

όρος προσδιορίζει2400. Ο όρος αυτός  εμφανίζεται στην επιγραφή που βρέθηκε στο 

Σεφιρέ της Συρίας και προσδιορίζει τα έγγραφα της συνθήκης πάνω στις λίθινες 

πλάκες-στήλες στην αραμαϊκή μορφή  ade (עדי)2400F

2401. Στην έρευνα υποστηρίζεται 

τεράστια ομοιότητα με το 1 Βασ. 8 και προφανώς αρχαιότερο είναι το κείμενο του 
δευτερονομιστικού ιστορικού έργου βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. 
π. σελ. 287-288. 
2396 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 917. 
2397 1 Βασ. 2,26 πρβλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 215. 916-917. 
2398 Σε καμία περίπτωση δεν λειτούργησε η κιβωτός ως οδηγός-προστάτης που καθοδηγεί 
στην πορεία της ερήμου, όπως η νεφέλη ή η στήλη του πυρός. Αυτό πρέπει να 
αποκλειστεί, επειδή μεταφέρεται στα χέρια από ανθρώπους ή σε άμαξα που σύρουν ζώα. 
Άλλωστε μπροστά προπορεύεται ο Άγγελος του Γιαχβέ. βλ. W. SCHMIDT: 
Alttestamentlicher Glaube… ό. π. σελ. 170 
2399 Δευτ. 10, 1-5. 
2400 Ο B. Janowski υποστηρίζει ότι οπωσδήποτε πρόκειται για κάτι γραπτό βλ. O. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 917.  
2401 Στη συνθήκη του Σεφιρέ μεταξύ των αραμαϊκών βασιλείων της Αρπάδ με την  πόλη 
ΚΤΚ εμφανίζεται ο όρος ήδη ως πρώτη λέξη που τιτλοφορεί το όλο κείμενο. Στην 
συνθήκη εμφανίζεται η λέξη περίπου τριάντα φορές. Βλ. Η. DONNER & W. RÖLLIG: 
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ότι από τα αραμαϊκά και τα ασσυριακά πέρασε ο όρος στην Π.Δ. στον 

χαρακτηρισμό edut/edot2402.  Επίσης, στις ιερατικές διηγήσεις η στάμνα με το 

μάννα και η ράβδος του Ααρών παίρνουν θέση μπροστά στην κιβωτό. 

Η μορφή της κιβωτού αλλάζει ριζικά, όταν στην ιερατική πηγή 

προστίθεται ένα χρυσό επίθημα και δυο χερουβίμ επίσης από χρυσό πάνω σε 

αυτό2403. Αν και τα δυο αντικείμενα έχουν το ίδιο μήκος και πλάτος (Εξ. 25, 10. 

17.), η ιδέα ότι πρόκειται για το σκέπασμα του κιβωτίου δεν φαίνεται πειστική. Η 

χρυσή μεταλλική πλάκα, το ιλαστήριον (קפרת), όπως ονομάζεται  παίζει κάποιον 

ιδιαίτερο ρόλο στις τελετουργίες2404, ενώ αντίθετα η κιβωτός δεν παίζει κανένα 

ρόλο σε αυτές. Το ιλαστήριον εμφανίζεται ως ο χώρος εμφάνισης του θεού στον 

Μωυσή, ενώ η σημασία που έχει για τον εξιλασμό στηρίζεται μόνο στο Λευ. 16, 

όπου ο Γιαχβέ αποκαλύπτεται στον Ααρών2405. Τα δυο διαφορετικά και αρχικά 

άσχετα μεταξύ τους μεγέθη του ναού της Ιερουσαλήμ, της κιβωτού και των 

χερουβίμ, εμφανίζονται στο εξής χάριν του ιλαστηρίου επιθήματος σε μια 

ενότητα2406. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην παράσταση αυτή η κιβωτός λειτουργεί 

ακριβώς όπως και ένα βάθρο για να εκτεθεί ή ένα φορείο ή ferculum για να 

μεταφερθεί το ιλαστήριον2406F

2407.  

Το ιλαστήριον είναι εκείνο που εμφανίζεται ως κάτι πολύ πιο σημαντικό 

από ένα ξύλινο επιχρυσωμένο κιβώτιο. Επομένως, η ιερότητα του συμπλέγματος 

δεν οφείλεται στο περιεχόμενο της κιβωτού, όπως θα προέκυπτε από την χρήση 

ενός κιβωτίου, αλλά από το ίδιο το ιλαστήριον επίθημα, το οποίο περιγράφεται 

ως ένα αντικείμενο έξω από την κιβωτό και σαφέστατα ορατό. Ένα δείγμα  της 

παράστασης αυτής συναντάται στο έργο του Χρονικογράφου (1 Χρον. 28,11), στο 

ΚΑΙ…ό. π. επιγραφή αρ. 222-224, σελ. 238-274, καθώς και  J. FITZMYER: “The Aramaic 
Inscriptions of Sefire I & II” στο JAOS 81 (1961) σελ. 178-222.  
2402 K. VEENHOF: Geschichte des Alten Orients …ό. π.  σελ. 247. 
2403 Εξ. 25,10 εξ. 26,33 εξ. 37,1 εξ.  173 W.S. SCHMIDT: Alttestamentlicher Glaube…ό.π. σελ. 
173. 
2404 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 1033. 
2405 P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 29-30. 
2406 R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels…ό.π. σελ. 524. Πρβλ. O. KEEL: Warum in 
Jerusalemer Tempel kein anthropomorphes Kultbild…ό.π. σελ. 259. 
2407 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 918. Ο W. ZWICKEL βασίστηκε στην 
περιγραφή αυτή και χαρακτήρισε την κιβωτό «βάθρο έκθεσης ή μεταφοράς» του πιθανού 
ειδώλου του Γιαχβέ βλ. W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 106. 
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οποίο τα Άγια των Αγίων ονομάζονται «οίκος του ιλαστηρίου» (בית הקפרת)2407F

2408. Ο 

χαρακτηρισμός φανερώνει ότι μπροστά στο ιλαστήριο υποχώρησε η σημασία 

των παραστάσεων της κιβωτού και των δυο χερουβίμ. Στη σύγχρονη έρευνα 

κερδίζει όλο και περισσότερο η πεποίθηση ότι το καππόρεθ μάλλον δεν υπήρξε 

ποτέ στην πραγματικότητα2408F

2409.   

 Στην παράσταση αυτή γίνεται μια ριζική αλλαγή των χερουβίμ. Αντί να 

στέκουν παράλληλα μεταξύ τους, όπως εκείνα του ναού του Σολομώντα, έχουν 

τώρα μετατοπιστεί 90 μοίρες, με τα πρόσωπα στραμμένα το ένα στο άλλο 

κοιτάζοντας και τείνοντας τα φτερά τους προς το ηλαστήριον2410. Κατά συνέπεια 

δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν σαν θρόνος, όπως θεωρήθηκε από την 

παλαιότερη βιβλική έρευνα2411. Ο θεός δεν κάθεται πλέον επάνω στα Χερουβίμ, 

αλλά εμφανίζεται και μιλά ανάμεσά τους2412. Σύμφωνα με την θεολογία του 

Ιερατικού Κώδικα, ο Γιαχβέ δεν αποκαλύπτεται ένθρονος, όπως στο ναό επί των 

δυο τεραστίων διαστάσεων χερουβίμ, αλλά επί του ιλαστηρίου, το οποίο 

καλύπτει την κιβωτό της διαθήκης, εκεί εμφανίζεται και συναντά τον λαό του2413. 

Η έννοια της συνάντησης είναι ακριβώς η λειτουργία του ιλαστηρίου (πρβλ. τον 

όρο «σκηνή της συναντήσεως»), από εκεί, ανάμεσα στα δυο μικρά, ολόχρυσα 

χερουβίμ θα εμφανίζεται ο Γιαχβέ στον Μωυσή για να καθοδηγεί τους 

Ισραηλίτες2414.  

Η θέση των χερουβίμ δείχνει περισσότερο ότι τα όντα αυτά παίζουν τον 

ρόλο του προστάτη φύλακα. Σε αρχαίες ασσυριακές σφραγίδες εμφανίζεται το 

2408 Β. ΒΕΛΛΑΣ: Η Kapporeth και η εορτή των Kippurim, Εν Αθηναις 1930, σελ. 84. O. KEEL: 
Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 1098. 
2409 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 1033, καθώς και P. PORZIG: Die Lade 
Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 298. 
2410 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels…ό.π. σελ. 525 σημ. 134.  Επίσης βλ. O. KEEL: 
“Warum in Jerusalemer Tempel kein anthropomorphes Kultbild…ό.π. σελ. 260, και του 
ιδίου, „Das biblische Kultbildverbot im Judentum und im Christentum…ό.π. σελ. 87. Πρβλ 
του ιδίου: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 918. 
2411 Βλ. Αριθμ. 10,35, Ιησ. 3. & 6., 1 Βασ. 4-6, 2 Βασ. 6., Ιερ. 3,16. Ψαλ. 24,7. 1 Χρον. 28,18. βλ. 
C. UELINGER: “Anthropomorphic Cult Statuary…ό.π. σελ. 148-149. Βλ. την κριτική του T. 
METTINGER: „JHWH-Statue oder Anikonismus im ersten Tempel? Gespräch mit meinen 
Gegnern„ ZAW 117. 2005, σελ. 497.   
2412 Εξ.25,22. Αριθμ. 7,89. 
2413 R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels…ό.π. σελ. 525. 
2414 Εξ. 25,22. 
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μοτίβο μυθικά όντα, μεικτού τύπου, με σώμα λιονταριού, ανθρώπινο κεφάλι και 

φτερά να πλαισιώνουν προστατευτικά ιερά αντικείμενα ή την ίδια την θεότητα 

(εικ. 561)2415. Η παράσταση που χρονολογείται γύρω στα 1700 π.Χ. Την ίδια 

λειτουργία έχουν και τα ανθρωπόμορφα φτερωτά όντα σε μια παράσταση της 

ίδιας περιόδου, η οποία βρέθηκε στο Tell Ajjul (εικ. 562)2416. Τα πλάσματα 

απλώνουν προστατευτικά τις φτερούγες τους πάνω από ένα ιερό δέντρο. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια αιγυπτιάζουσα παράσταση από 

ελεφαντοστό του 9ου - 8ου αιώνα π.Χ. που ήρθε στο φως στο Arslan Tasch στην 

βόρεια Συρία (εικ. 563)2417. Δυο ανθρωπόμορφα όντα τείνουν τις φτερούγες τους 

προστατευτικά πάνω και γύρω από τον θεό Ήλιο που εικονίζεται σαν παιδί 

πάνω σε άνθος λωτού. Το πρότυπο της παράστασης αυτής είναι ξεκάθαρα 

αιγυπτιακό και προέρχεται από τον κύκλο της εικονογραφίας του Όσιρη. Στο 

κέντρο των παραστάσεων αυτών βρίσκεται ο στύλος του Όσιρη2418, όπως δείχνει 

και ένα ανάγλυφο από ελεφαντόδοντο που ήρθε στο φως στην Σαμάρεια (εικ. 

564)2419. Τον νεκρικό αυτό μνημείο που συμβολίζει τον ίδιο τον Όσιρη 

πλαισιώνουν και προστατεύουν με τα φτερά τους οι σύζυγοί του, οι θεές Ίσις και 

Νέπτυς (εικ. 95. 96. 97.). Το προστατευτικό άνοιγμα των φτερών είναι συχνό  

μοτίβο και στην λατρεία του ηλιακού θεού, από την οποία έχουν διασωθεί 

εξαιρετικές απεικονίσεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνιση δυο φτερωτών 

όντων να ανοίγουν προστατευτικά τις φτερούγες τους και μέσα από αυτές να 

εμφανίζεται η θεότητα είναι ο εξωτερικός τοίχος ενός Ναΐσκου από το Καρνάκ 

2415 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 918-119 εικ. 562. 
2416 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst…ό.π. σελ. 22 Εικ.7  και O. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 918-919. I. WINTER: Art in the Ancient Near East Volume I. Of 
the First Millennium B.C.E., Leiden 2010, σελ. 323 εικ. 5 & 7. 
2417 Σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου (AO 11469). βλ. I. WINTER: Art in the 
Ancient Near East Volume I. Of the First Millennium B.C.E., Leiden 2010, σελ. 323 εικ. 5 & 7. Και 
O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst…ό.π. σελ. 22 εικ.8, καθώς & O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό. π. σελ. 918-919 εικ. 564. 
2418 O. KEEL & C. UELINGER, GGG σελ. 285 εικ. 243, & O. KEEL: „Das biblische 
Kultbildverbot im Judentum und im Christentum…ό. π. σελ. 88 εικ.18α, &  O. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 919-920 εικ. 566. 
 2419 Σήμερα βρίσκεται στο Israel Museum (33.2553). βλ. O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό. π. σελ. 920 εικ. 566 και  I. WINTER: Art in the Ancient Near East …ό. π. σελ. 327 
εικ. 22 (Israel Museum 33.2553) 
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(εικ. 90)2420. Στο κέντρο εικονίζεται ο ηλιακός θεός, σε μια παράσταση ως 

άνθρωπος πάνω στο άνθος του λωτού και σε μια δεύτερη απεικόνιση με κεφάλι 

γερακιού2421. Τον ηλιακό θεό πλαισιώνει και στις δυο παραστάσεις η θεά της 

αλήθειας και της δικαιοσύνης και εγγυήτρια της κοσμικής τάξης, η Μαάτ. Στην 

ανθρωπόμορφη παράσταση η θεά στέκει εις διπλούν γύρω από τον θεό, ενώ 

στην δεύτερη απεικόνιση η Μαάτ εμφανίζεται διττώς γονατιστή να απλώνει τις 

φτερούγες της γύρω από την θεότητα. Το εύρημα συγκεντρώνει μεγάλο 

ενδιαφέρον, επειδή αυτός ο Ναΐσκος είναι μεταφερόμενος με δοκούς, όπως η 

κιβωτός της διαθήκης και  εμφανίζεται τοποθετημένος πάνω σε ένα βάθρο. 

 Παρόλα αυτά τα χρυσά χερουβίμ του ιλαστηρίου, αν και δεν 

διαμορφώνουν, ούτε στηρίζουν κάποιον θρόνο, παίζουν και αυτά κάποιο ρόλο 

στην αποκάλυψη του θεού, διαφορετικό όμως από τα ξύλινα χερουβίμ στο άδυτο 

του ναού του Σολομώντα. Ακριβώς πάνω στο ιλαστήριο τα μυθικά αυτά 

πλάσματα σημειώνουν με τα φτερά τους2422 τον χώρο στον οποίο αποκαλύπτεται 

(έστω και στιγμιαία) ο Γιαχβέ2423. Σημαδεύουν την περιοχή αποκάλυψης του 

Γιαχβέ, όπως η μορφές της Ίσιδος, της Νέπτυς και της Μαάτ στις αιγυπτιακές 

παραστάσεις.  Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για μια ένθρονη 

θεότητα, επειδή καθώς φαίνεται πρόκειται για δυο εντελώς διαφορετικές μεταξύ 

τους παραστάσεις. Η διαφορά ανάμεσα στις αρχαίες ασσυριακές και 

αιγυπτιακές παραστάσεις και την παράσταση του Ιερατικού Κώδικα βρίσκεται 

στην απουσία ακριβώς της εικόνας ή έστω του συμβόλου της θεότητας στον 

χώρο ανάμεσα στις συμμετρικά ανοιχτές φτερούγες των δυο μορφών σύμφωνα 

με την βιβλική περιγραφή. Η απουσία αυτή δεν φαίνεται τυχαία. Στην αντίληψη 

2420 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 922. 
2421 Πρόκειται για έναν Ναΐσκο της εποχής του ιερέα Herihor από τον ναό του θεού Χνούμ 
στο Καρνάκ. Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ.  920-922 εικ. 567. Πρβλ. R. 
WILKINSON: The Complete Temples of Ancient Egypt, New York 2000, σελ. 70. 
2422  Μια ενδιαφέρουσα απόκλιση της παράστασης του αποκαλυπτόμενου Γιαχβέ του 
Ιερατικού Κώδικα με τον αποκαλυπτόμενο ένθρονο Γιαχβέ του οράματος του Ησαΐα (Ησ. 
6) είναι η χρήση των φτερών των μυθικών όντων. Τα χερουβίμ σημειώνουν τον χώρο της 
αποκάλυψης τείνοντας τα φτερά τους προς το χρυσό ιλαστήριο, αντίθετα τα σεραφίμ 
καλύπτουν με τα φτερά τους τον ίδιο τους τον εαυτό, ώστε να μην εξοντωθούν από την 
ισχύ της παρουσίας του Γιαχβέ.  Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine Deutung 
der Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 und 10 uns Sach 4 (SBS 84/85), Stuttgart 1977, πρβλ.  του 
ιδίου: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 389. 
2423 βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 922. 
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αυτή καθίσταται απαραίτητη η ορολογία του T. METTINGER για να 

χαρακτηριστεί η όλη παράσταση ως «ανεικόνιστο του κενού χώρου» (empty space 

aniconism). Μια ασσυριακή σφραγίδα από το Βερολίνο παρουσιάζει εξαιρετικές 

μορφολογικές αναλογίες με τα παραπάνω (εικ. 50αβ)2424. Δυο «ιχθυαίγαγροι» 

του  θεού Ea πλαισιώνουν  ένα κενό βάθρο-θρόνο. Στον σφραγιδόλιθο 

εμφανίζεται κενός χώρος ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να εικονίζεται η θεότητα 

ή το σύμβολό της.   

Ερώτημα παραμένει η ιστορικότητα της παράστασης της Ιερατικής 

Πηγής. Η ιερατική περιγραφή της κιβωτού με τα χερουβίμ πάνω στο ιλαστήριο 

επίθημα φαίνεται να συνδέει τα δυο μεγέθη που είχαν κάποτε θέση στο άδυτο 

του ναού  του Σολομώντα. Όπως φαίνεται με την παράσταση του καπόρεθ τα 

μεγάλα χερουβίμ στον ναό του Σολομώντα πήραν υπόσταση στο αρχέγονο 

παρελθόν του Σινά, στο μεταφερόμενο σκηνικό ναό της ερήμου. Αυτό 

ερμηνεύεται συνήθως σαν προβολή όλων των ιερών αντικειμένων από τα Άγια 

των Αγίων του προαιχμαλωσιακού ναού στην Σκηνή του Μαρτυρίου.  Στην 

έρευνα για την ιστορικότητα των πληροφοριών του Ιερ. Κώδικα εμφανίζεται και 

μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Ο J.M. TARRAGON θεωρεί ότι η περιγραφή της 

Ιερατικής πηγής ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα όχι του αδύτου του 

προαιχμαλωσιακού ναού, αλλά στο Άγιο των Αγίων στον ναό της 

μεταιχμαλωσιακής Ιερουσαλήμ2425. Πιστεύει ότι, αφού η κιβωτός και τα ξύλινα 

χερουβίμ καταστράφηκαν από τους Βαβυλωνίους, οι άνθρωποι από τον κύκλο 

των ιερέων και ευγενών που ανασυγκρότησαν την λατρεία του Γιαχβέ στον 

ιεροσολυμητικό ναό, οδηγήθηκαν στην αποκατάστασή του λατρευτικού αδύτου 

με το να κατασκευάσουν δυο μικρότερα, αντιμέτωπα χερουβίμ πάνω σε μια 

μεταλλική βάση. Βέβαια ο Ιώσηπος κάνει  λόγο (Ιουδ. Πόλεμος 5, 219) για ένα 

κενό Άγιο των Αγίων, αν και δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι  η περιγραφή αυτή 

ανταποκρίνεται στην κατάσταση του ναού της περσικής εποχής.  

2424 Βλ. J. MARZAHN & B. SALJE: Wiederstehendes Assur 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in 
Assyrien, Mainz am Rhein 2003, Σελ. 162 εικ. 5. Πρβλ. T. METTINGER: No Graveb Image? 
Israelite Aniconism...ό.π. σελ 45-46 εικ. 2.6. 
2425 Βλ. J.M. TARRAGON: “La kapporet est-elle une fiction ou un élément du culte tardif ?”,  
στο RB 88. (1981), σελ.  4-12), πρβλ.  O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 1033. 
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Από τα παραπάνω γίνεται σαφές είναι ότι ο χερουβικός θρόνος και η 

κιβωτός της δευτερονομιστικής παράδοσης συνδυάζονται στην ιερατική 

παράδοση με τη βοήθεια της χρυσής μεταλλικής πλάκας, του kapporeth2426. Ο 

Γιαχβέ αποκαλύπτεται πάνω στην χρυσή πλάκα, όπως και πάνω στα χερουβίμ. 

Δεν είναι σαφές, αν το kapporeth έρχεται σαν μια ερμηνευτική λύση που βασίζεται 

στα οράματα του Ιεζεκιήλ ως σύμβολο για το λεγόμενο «στερέωμα» (רקיע) (Ιεζ. 

1,22 & 10,1)2427. Βέβαια τα μυθικά ζώα στηρίζουν το στερέωμα και δεν 

σημαδεύουν τον χώρο της αποκάλυψης του θεού πάνω σε αυτό, αλλά πάνω και 

στα δυο μεγέθη λαμβάνει χώρα η αποκάλυψη. Βέβαιο είναι ότι η 

μεταιχμαλωσιακή επεξεργασία της Ιερατικής Παράδοσης αφαιρεί από την 

κιβωτό τον ρόλο που φαίνεται ότι είχε προαιχμαλωσιακά, δηλαδή  να λειτουργεί 

ως φορέας της αποκάλυψης του Γιαχβέ. Σε όλα τα κείμενα που περιγράφουν το 

kapporeth και την θέση του, ο Γιαχβέ αποκαλύπτεται στον Μωυσή πάνω σε αυτό ή 

πάνω από αυτό (Εξ. 25,22 & 30,6. Αριθ. 7,89). Μόνο στο Λευ. 16 αποκτά μια θέση 

στην λατρεία, αφού ο αρχιερέας ραντίζει το σκεύος αυτό τελετουργικά με το 

αίμα του μόσχου που προσφέρθηκε στον Γιαχβέ, μια τελετουργική παράδοση 

που θυμίζει την λατρεία των λίθινων στηλών στον δυτικοσημιτικό χώρο. 

 Η σύγχρονη έρευνα δέχεται ότι ο ιερατικός κώδικας εγκαθιστά στις 

διηγήσεις της ιερής ιστορίας έναν πρόδρομο του ναού της Ιερουσαλήμ και 

μάλιστα μεταφερόμενο, χωρίς αυτή η κατασκευή, δηλαδή η Σκηνή του 

Μαρτυρίου (σαφέστερα της Συναντήσεως) να υπήρξε ποτέ, όπως την περιγράφει 

η Π.Δ.  Δε φαίνεται απίθανο οι φυλές να είχαν τέτοιου είδους ιερά, τα οποία 

κάλυπταν με σκηνές από δέρματα ζώων2428. Στον αρχαίο κόσμο μαρτυρούνται 

μεταφερόμενα, σκηνικά ιερά από το χετιτικό, το φοινικικό2429 και τον αραβικό 

νομαδικό2430 χώρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ιερό της Timna2431, 

2426 P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 292. 
2427Βλ. Β. ΒΕΛΛΑ: Η Kapporeth και η εορτή των Kippurim, Αθήναι 1930, σελ. 53 & O. KEEL: 
Jahwe-Visionen…ό. π. σελ. 253. 
2428 Βλ. W. SCHMIDT:  Alttestamentlicher Glaube,… ό. π. σελ. 169-170. 
2429 ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, Βιβλιοθήκη Ιστορική:  20. 65,1 
2430 T. STAUBLI: Das Image der Nomaden…ό. π. σελ. 130-132. 232. 
2431 Αν και αρκετοί ερευνητές είδαν στο ιερό της Τίμνα ένα εντυπωσιακό παράλληλο της 
σκηνής του Μαρτυρίου, η περιγραφή της Ιερατικής Πηγής δεν μπορεί να δώσει κανένα 
βέβαιο στοιχείο για την αποκατάσταση της, επειδή είναι απόλυτα προσηλωμένη στον 
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ένας ιερός χώρος τον οποίο κάλυπταν σκηνές και χαρακτηρίζεται από την 

έρευνα ως μιδιανιτικό ιερό (εικ. 499. 500.). Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα 

μπορούσε ένα τέτοιο ιερό να ανταποκρίνεται στην περιγραφή της σκηνής από 

τον ιερατικό κώδικα. Η σκηνή του Μαρτυρίου ανταποκρίνεται περισσότερο σε 

μια προβολή του ναού της Ιερουσαλήμ στο αρχέγονο παρελθόν της αποκάλυψης 

του Γιαχβέ.  Με  την Ιερατική πηγή η λατρεία του ναού της Σιών ριζώνει στο Σινά 

και γίνεται με τον τρόπο αυτό η θεολογική βάση για να ξαναχτιστεί ο δεύτερος 

ναός κατά την επιστροφή από τη Βαβυλώνα2432. Με τον τρόπο αυτό ο νέος ναός 

που ήδη χτίζεται ή θα χτιστεί  πάνω στα συντρίμμια του ναού του Σολομώντα 

δεν θεμελιώνεται θεολογικά πάνω στα ερείπια της προαιχμαλωσιακής λατρείας, 

αλλά σε ένα αρχαιότερο πρότυπο που κατασκευάστηκε στο όρος που έδωσε ο 

θεός τον νόμο του2433. 

 

ΙΙΙ.2.2.6. Η λειτουργία της κιβωτού 

ΙΙΙ.2.2.6.α. Η κιβωτός ως βάση-φορείο (ferculum) 

Η πρόσφατη έρευνα έφερε στη συζήτηση μια αρκετά εντυπωσιακή 

ερμηνεία της κιβωτού, σύμφωνα με την οποία η κιβωτός δεν  λειτουργεί σαν ένα 

κιβώτιο, αλλά σαν ένα ξύλινο βάθρο, μια ξύλινη βάση για ένα μετακινούμενο 

λατρευτικό είδωλο2434. Ακόμη και  ως ένα βάθρο - βάση για τον αόρατο θρόνο του 

αόρατου Γιαχβέ. Η θεωρία αυτή προϋποθέτει, είτε την ύπαρξη ενός ειδώλου του 

Γιαχβέ που παίρνει θέση ακριβώς πάνω στην επιφάνεια της, είτε την ιδέα ότι ο 

αόρατος θεός κάθεται στον αόρατο θρόνο του, ακριβώς υπεράνω των χερουβίμ, 

ναό της Ιερουσαλήμ. Βλ.  T. STAUBLI: Das Image der Nomaden…ό. π. σελ. 229-232 & Ο. 
KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 912-916. 
2432 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 912-916 & S. SCHROER: In Israel gab es 
Bilder…ό. π. σελ. 131. 
2433 Βλ. A. BERLEJUNG: “Der Handwerker als Theologe”, Vetus Testamentus, (46) 1996, 156-
157 σημ. 38. 
2434 Τη θεωρία αυτή που αγνοεί εντελώς την ονομασία (ערון) εκπροσωπούν ο M. GÖRG 
(Die Beziehungen zwischen dem alten Israel und Ägypten, Darmstadt 1997, σελ. 83) και ο W. 
ZWICKEL (Der salomonische Tempel , Mainz :1999 σελ.  106.)  Με τον ZWICKEL συμφωνεί 
και ο M. KÖCKERT (“Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009)  σελ. 
397-398 εικ. 7.) πρβλ. T. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive auf 
das alttestamentliche Bildervebot“, στο Scandinavian Journal of Old Testament, Vol. 15 (2001), 
σελ. 218 σημ. 58. 
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σύμφωνα με τον M. METZGER2435. Στην περίπτωση αυτή δεν προτείνεται να 

κατανοηθεί ως θρόνος, αλλά ως ένα μετακινούμενο βάθρο (ferculum) για την 

μεταφορά ενός θρόνου της θεότητας ή μόνο του ειδώλου της. Παρά την 

παραπάνω εξήγηση ο W. ZWICKEL αποδέχεται την ενσωμάτωση της κιβωτού 

στο σύμπλεγμα του χερουβικού θρόνου της Ιερουσαλήμ (από την λατρεία του 

θεού Eλ), απορρίπτει όμως την τοποθέτηση κάποιου ειδώλου πάνω στα φτερά 

των χερουβίμ του αδύτου, εξαιτίας του τεράστιου μεγέθους τους, όπως τονίζει2436. 

Επίσης πιστεύει ότι με τον ερχομό της κιβωτού στην Ιερουσαλήμ αφαιρέθηκε το 

μικρό αγαλματίδιο του θεού Έλ που βρισκόταν πάνω της2437.  

Στην αρχαία Αίγυπτο εμφανίζονται κινητές ξύλινες βάσεις για τα 

πλοιάρια, με τα οποία γίνονταν οι λιτανείες των θεών, αλλά και σταθερά ξύλινα 

βάθρα έκθεσης των λατρευτικών ειδώλων. Το έπιπλο που λειτουργεί ως  βάση 

για την ιερή λέμβο στο άδυτο του ναού της Αβύδου είναι ένα εντυπωσιακό 

παράδειγμα (εικ. 465)2438. Μια  ανάλογη λειτουργία εμφανίζεται σε μια 

παράσταση λιτανείας πάνω από το μεγάλο πυλώνα του ναού στο Καρνάκ, αλλά 

και της παράστασης της ιερής λέμβου του Καρνάκ (εικ. 90). Η ιερή πομπή 

εμφανίζεται εξερχόμενη από την εξωτερική πύλη του ναού.  Τέσσερις ιερείς 

μεταφέρουν ένα κιβώτιο που μοιάζει αρκετά με τη βιβλική περιγραφή της 

κιβωτού (εικ. 87)2439. Πάνω όμως στο κιβώτιο αυτό βρίσκεται ο ιερός πίθος του 

Άμμωνος, τον οποίο επιστεγάζει η κεφαλή του κριού, του ιερού ζώου του θεού, 

ενώ τον ιερό πίθο πλαισιώνουν δυο αγάλματα του φαραώ. Στα παραπάνω 

παραδείγματα η ξύλινη κατασκευή που μοιάζει με κιβώτιο, δεν φαίνεται ότι 

περιέχει κάποιο ιερό αντικείμενο, αλλά λειτουργεί ως βάθρο για την περιφορά ή 

την έκθεση  του ιερού αντικειμένου ή  του ειδώλου της θεότητας.  

2435 Βλ. M. METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. σελ. 362-365. 
2436 Βλ. W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ 107. 
2437 W. ZWICKEL : Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 107. 
2438 Βλ. Η. BONNET: Reallexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin 1952, σελ.  79 εικ. 
24. Πρβλ. M. KÖCKERT: Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009), 
σελ. 397-398 Εικ. 7. 
2439  Βλ. Ο. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 108 Εικ. 162. 
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Συνδυαστική είναι η εξήγηση που προτείνει ο Μ. METZGER2440, ο οποίος 

βασίζεται σε αιγυπτιακές παραστάσεις και ερμηνεύει την κιβωτό ως βάση, όχι 

για κάποιο άγαλμα, αλλά ως βάση για τον ίδιο τον «αόρατο» χερουβικό θρόνο. 

Πράγματι στην Αίγυπτο εμφανίζονται τέτοια φορεία μεταφοράς του φαραώ με 

δοκούς μεταφοράς, μια ξύλινη βάση και προσαρμοσμένο  πάνω από αυτή τον 

φαραωνικό θρόνο. Συνήθως, όπως δείχνουν απεικονίσεις των φαραώ Αμένοφι 

Α΄ και του Εχνατών τα φορεία πλαισιώνουν λέοντες και τους θρόνους άπτερες 

σφίγγες, ενώ τον φαραώ προστατεύουν τα φτερά της Μαάτ και ένας ουραιός 

(εικ. 566)2441. 

Κατά τον ίδιο τρόπο παράλληλα μπορούν να θεωρηθούν και τα ξύλινα 

βάθρα-θρόνοι, στα οποία τοποθετούνται στη Μεσοποταμία τα ιερά σύμβολα των 

θεοτήτων. Σε αρκετές απεικονίσεις σε σφραγίδες και λίθους Κουδούρου 

σώζονται οι παραστάσεις των ιερών συμβόλων των θεών πάνω στα βάθρα αυτά 

(Symbolsockel). Τα βάθρα των συμβόλων ονομάζονται στις ασσυριακές πηγές 

nēmedu2442 και στις βαβυλωνιακές šubtu2443. Πρόκειται μάλλον για ξύλινα 

καθίσματα-θρόνους 2444 για τα σύμβολα αλλά και σε κάποια παραδείγματα για 

τα ιερά ζώα των θεών (εικ. 32. 33. 34. 35. 36. 37.)2445.  

Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις δεν υπάρχει λειτουργική αναλογία 

με την κιβωτό της Διαθήκης που δεν φαίνεται να ονομάζεται τυχαία  κιβωτός 

χωρίς να λειτουργεί ως το κιβώτιο μεταφοράς του περιεχομένου της2445F (ארון)

2446.   

 

 

 

2440 M. METZGER: Königsthron und Gottesthron. Thronformen und Throndarstellungen in Ägypten 
und im Vorderen Orient im dritten und zweiten Jahrtausend vor Christus und deren Bedeutung für 
das Verständnis von Aussagen über den Thron im Alten Testament (AOAT 15) Kevelaer und 
Neukirchen-Vluyn 1985, σελ. 352-365. 
2441  O. KEEL: Die Welt ό. π. σελ. 284 εικ. 410. Πρβλ. P. D’ AVENNES: Atlas of Egyptian Art, 
Cairo 2000, σελ. 152 
2442 Βλ. το λήμμα «nēmedu» στο CAD Vol. 11 P. II.,, Chicago 1988, σελ. 155-157. 
2443 Βλ. το λήμμα «šubtu» στο CAD Vol. 17 P. III., Chicago 1988, σελ. 172-185. 
2444 Βλ. U. SEIDL: Die Babylonischen Kudurru-Reliefs, Fribourg  1989, σελ. 110-115. 
2445 Βλ. U. SEIDL: Die Babylonischen Kudurru-Reliefs, Fribourg  1989, σελ. 114. 
2446 T. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive… ό. π. σελ. 218 σημ. 
58. 
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ΙΙΙ.2.2.6.β.  Η  κιβωτός ως κιβώτιο φύλαξης και μεταφοράς   

 Το σημαντικότερο ζήτημα για την κατανόηση της κιβωτού ως ιερού 

αντικειμένου είναι το πρόβλημα του περιεχομένου της. Ένα τέτοιο ερώτημα 

προϋποθέτει την αποδοχή της βιβλικής κατανόησης ότι πρόκειται για ένα 

κιβώτιο με περιεχόμενο ένα είδωλο ή ένα ή περισσότερα ιερά λατρευτικά 

σύμβολα του Γιαχβέ2447 από το αρχέγονο παρελθόν του Ισραήλ. Η κιβωτός 

τοποθετήθηκε στο βασιλικό ιερό της πρωτεύουσας, μιας μέχρι πρότινος 

χαναναϊκής πόλεως. Η κίνηση αυτή συμβολίζει τον ερχομό και την παρουσία του 

Γιαχβέ, προστάτη θεού του κατακτητή βασιλιά Δαβίδ και νέου κυρίου της 

περιοχής2448. Σε άλλα ιερά στην ορεινή Παλαιστίνη είχε ριζώσει ήδη από την 

εποχή των Κριτών η λατρεία του Γιαχβέ. Βέβαια η Π.Δ. θέλει τον καθαγιασμό 

των ιερών αυτών με την παρουσία της κιβωτού.  Οι θεωρίες για το ζήτημα είναι 

ενδιαφέρουσες και ποικίλουν. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι περιείχε τα οστά 

του Ιωσήφ από την Αίγυπτο2449, ενώ άλλοι δέχονται  τον ισχυρισμό της Π.Δ. για 

τις πέτρινες πλάκες του Νόμου 2449F

2450.  Οι πληροφορίες της Π.Δ. για τις δυο πλάκες 

του Νόμου έχασαν με την φιλολογική κριτική των πηγών την αξιοπιστία τους 

και χαρακτηρίζονται ως μια δευτερονομιστική επινόηση. Έτσι, στην σύγχρονη 

βιβλική έρευνα οι δυο λίθινες πλάκες, είτε ερμηνεύονται ως δυο λατρευτικοί 

λίθοι 2450F

2451, είτε και ως προσθήκη του δευτερονομιστικού θεολογικού κινήματος2451F

2452  

2447 Βλ Κ.VAN DER TOORN: “The Iconic Book Analogies between the Babylonian Cult of 
Images and the Veneration of the Torah”, στο του ιδίου: The Image and the Book, Iconic Cults, 
Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Κampen 1997, σελ. 
242. 
2448 Η Ιερουσαλήμ φαίνεται ότι δεν έχει ουδεμία σχέση με τον Γιαχβέ, οπότε ο ερχομός της 
κιβωτού καθιστά την λατρεία του Γιαχβέ εφικτή στην πόλη. M. WEIPERT: Synkretismus 
und Monotheismus – Religionsinterne Konfliktbewältigung im Alten Israel“, στο J. Assman 
& D. Harth: Kultur und Konflikt, Frankfurt am Main, 1990,  σελ. 159. 
2449 Η πρόταση αυτή βασίζεται στην παράδοση για την επιθυμία του Ιωσήφ να 
μεταφερθούν τα οστά του στην γη των πατέρων του (Γεν. 50,25-26). Η νεκρική 
σαρκοφάγος που τοποθέτησαν τον νεκρό στο εβρ. κείμενο ονομάζεται ארון. Δεν υπάρχει 
όμως ουδεμία εξήγηση πως θα μπορούσε να εξελιχθεί το φέρετρο σε ארון יהוה  ή ארון אלהים.  
βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament … ό. π.  σελ. 280-281.  
2450 βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament … ό. π.  σελ. 282-283. 
2451 Ήδη  από την αυγή της κριτικής βιβλικής έρευνας είχε τεθεί το ερώτημα, αν οι δυο 
πλάκες ήταν λατρευτικοί λίθοι, δηλ. ματσεβώθ. Η λατρεία τέτοιων αντικειμένων στα 
κράτη του Ισραήλ και του Ιούδα κατά την προαιχμαλωσιακή εποχή είναι μια 
πραγματικότητα, την οποία στηρίζουν και τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως το ιερό της 
Αράδ. βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament …ό. π.  σελ. 281-282.  
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που προσπάθησε να εξαφανίσει οποιοδήποτε στοιχείο έδειχνε ότι το 

περιεχόμενο της κιβωτού ήταν κάποιο λατρευτικό είδωλο η σύμβολο της 

θεότητας του ισραηλιτικού λαού2453. Ήδη στα 1920 ο H. GRESSMANN και ο S. 

MOWINCKEL  θεώρησαν ότι περιεχόμενο της κιβωτού ήταν το αγαλματίδιο ενός 

ταύρου, όπως τα ταυρόμορφα είδωλα της Δαν και της Βαιθήλ2454. Ο S. 

MOWINCKEL στα 1930  θα διαφοροποιηθεί από την αρχική θέση του  με μια νέα 

θεωρία2455 βασισμένη στην πληροφορία για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από 

τον φαραώ Σουσακιμ και της αρπαγής των θησαυρών από το ανάκτορο και τον 

ναό περίπου στα 927 π.Χ.  (1 Βασ. 14, 25-26). Με βάση την κατάκτηση αυτή 

πιθανολογείται ότι η κιβωτός με το αγαλματίδιο του ταύρου οδηγήθηκε στην 

Αίγυπτο και γύρω στα 900 π.Χ. θα κατασκευάστηκε νέα κιβωτός, χωρίς όμως 

είδωλο μόσχου. Στο εξής η μοσχολατρία θα θεωρηθεί ως το αμάρτημα του 

βορείου κράτους.  Ως προς το περιεχόμενο της νέας κιβωτού οι δυο παραπάνω 

ερευνητές επικεντρώθηκαν στους ιερούς λίθους που μετασχηματίστηκαν στην 

συνέχεια σε πλάκες των εντολών2456. Και επειδή οι θεωρίες παραμένουν 

αστήρικτες στις πηγές έχει προταθεί  ακόμη και η άποψη ότι πρόκειται για ένα 

2452 Την ερώτηση για το περιεχόμενο της κιβωτού έθεσε ο H. GRESSMANN εντελώς 
διαφορετικά. Στο εξής το ερώτημα ήταν «τι υπήρξε στην κιβωτό, προτού τις αποθέσουν οι 
Δευτερονομιστές το Δεκάλογο, ως την περίληψη του Νόμου;» βλ. M. KÖCKERT: “Vom 
Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009)  σελ. 397. 
2453 Βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament …ό. π.  σελ. 283-284 & Κ. VAN DER 
TOORN: “The Iconic Book Analogies between the Babylonian Cult of Images...ό.π. σελ. 242. 
2454 S. MOWINCKEL: “Wann wurde der Jahwäkultus in Jerusalem offiziell bildlos” στο Acta 
Orientalia, vol. (8 (1930), σελ. 272-273 πρβλ. M. KÖCKERT: „Vom Kultbild JHWHs zum 
Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009)  σελ. 397. 
2455 S. MOWINCKEL: “Wann wurde der Jahwäkultus in Jerusalem offiziell bildlos… ό. π. σελ. 
273-274. 
2456  Ο S. MOWINCKEL (“Wann wurde der Jahwäkultus in Jerusalem offiziell bildlos… ό. π. 
σελ. 273-274) θέλει με τη θεωρία της αρπαγής της κιβωτού με το ταυρόμορφο είδωλο να 
θεμελιώσει την εχθρότητα προς την μοσχολατρία του Εξ. 32. Το ανεικόνιστο των ιερών 
λίθων της Ιερουσαλήμ έρχεται σε αντίθεση με τους χρυσού μόσχους του βορείου 
κράτους. Όμως, η όλη αλλαγή οφείλεται στην αρπαγή και την εκκοσμίσκευση ενός 
λατρευτικού ειδώλου από τους εχθρούς. Σύγχρονοι βιβλικοί ερευνητές δεδομένης της 
ύστερης χρονολόγησης του Δεκαλόγου χρησιμοποιούν το σχήμα αυτό αναφερόμενοι 
στην κατάκτηση της Ιερουσαλήμ και την αρπαγή του υποτιθέμενου λατρευτικού ειδώλου 
του Γιαχβέ από τους Βαβυλωνίους. 
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άδειο κιβώτιο, μια εκδοχή που θα ταίριαζε σε έναν θεό με ανεικόνιστη 

λατρεία2457.  

 Σύμφωνα με το Δευτ. 10,1-5 μέσα στην κιβωτό τοποθέτησε ο Μωυσής τις 

δυο πλάκες πάνω στις οποίες έγραψε και πάλι ο Γιαχβέ τους δέκα λόγους. 

Πρόκειται για τις δυο πλάκες που λάξεψε (פסל) ο Μωυσής για να ξαναγραφούν 

οι δέκα λόγοι2458, αφού καταστράφηκαν οι πρώτες2459. Οι λόγοι αυτοί είναι εκείνοι, 

τους οποίους λάλησε Γιαχβέ στο όρος μέσα από την φωτιά. Το δευτερονομιστικό 

ιστορικό έργο ακριβώς στην διήγηση για τον ερχομό της κιβωτού στο άδυτο του 

ναού (1 Βασ. 8,9. 21) τονίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην κιβωτό, παρά μόνο 

οι δυο λίθινες πλάκες (רק שני לחות האבנים). Στον ισχυρισμό αυτό «τίποτα άλλο  δεν 

υπήρχε στην κιβωτό, παρά μόνο» (  διαφαίνεται κάποια (אין בארון רק

απολογητική2459F

2460. Στην Κ.Δ., στην «Προς Εβραίους Επιστολή» 2460F

2461 θέση στην κιβωτό 

έχουν μια στάμνα με μάννα και η ράβδος του Ααρών, ένας ισχυρισμός που δεν 

βρίσκει κανένα έρεισμα στην Π.Δ.2461F

2462. Η απολογητική των δευτερονομιστών και η 

επιμονή τους στην χρήση της κιβωτού ως φυλακτηρίου του Νόμου του Σινά2462F

2463 

δείχνει ότι αποστασιοποιούνται από την σαφή λειτουργία της ως πολεμικού 

παλλαδίου με λατρευτικά σύμβολα, όπως φαίνεται σε αρχαιότερες πηγές, αλλά 

προβάλλουν την διδασκαλία της διαθήκης του θεού με τον Ισραήλ ως το 

2457 W.S. SCHMIDT: Alttestamentlicher Glaube…ό.π. σελ. 173. βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο 
κύριος εβασίλευσεν…ό. π. σελ. 40. Ο ισραηλινός ιστορικός Ν. NA’AMAN (“No 
Anthropomorphic Graven Image...ό. π. σελ. 413) ισχυρίζεται ότι από την εποχή των 
δευτερονομιστών ήταν εντελώς κενή.  
2458 Εξ. 34, 1-4. 28. 
2459 Εξ.32,19 
2460 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 216 & M. KÖCKERT: ...Vom Kultbild 
JHWHs zum Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009)  σελ. 397. Παρόλα αυτά τα βιβλία 
Σαμουήλ και Βασιλέων είναι εκείνα που διασώζουν και τις αρχαιότερες πληροφορίες για 
το ιερό αυτό αντικείμενο. Βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 104- 
221. 288. 289- 
2461 Εβρ. 9,4. 
2462 Αν και τα αντικείμενα αυτά ανήκουν στο περιβάλλον της κιβωτού (Εξ. 16,33 & Αριθμ. 
17,23-25) δεν αναφέρονται ποτέ ως περιεχόμενό της. Βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im 
Alten Testament und in den Texten vom Toten Meer (BZW 397) Berlin 2009, σελ. 278-280. 
2463 Προφανώς οι ύστεροι συγγραφείς του Δευτερονομίου (Δευτ. 10) είναι εκείνοι που για 
πρώτη φορά κάνουν λόγο για τις πλάκες του Νόμου ως περιεχομένου της κιβωτού. 
Σύμφωνα με τον P. PORZIG από το κείμενο αυτό θα πέρασε η παράδοση αυτή στην 
περιγραφή του Ιερατικού Κώδικα (Εξ. 25,40). Βλ.  P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten 
Testament …ό. π.  σελ. 53-55. 
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σημαντικότερο θεολογικό ζήτημα του καιρού τους. Με τον τρόπο αυτό ένα 

λατρευτικό κιβώτιο μεταφοράς συμβόλων του θεού μετατρέπεται σε ένα κιβώτιο 

μεταφοράς των κειμένων της παραπάνω συνθήκης και έλαβε την ξεχωριστή 

θέση του στον ναό της Ιερουσαλήμ.   

 Έχουν προταθεί πολλές ερμηνείες σχετικά με την σημασία των δυο 

λίθινων αντικειμένων της κιβωτού. Στο κείμενο 1 Βασ. 8,9 γίνεται λόγος για δυο 

επίπεδους λίθους. Στην έρευνα συχνά προτείνεται η εξήγηση ότι οι δυο λίθινες 

πλάκες δεν ήταν τίποτα διαφορετικό από δυο λίθινες, λατρευτικές στήλες2464. 

Στην πιο πρόσφατη έρευνα η πρόταση αυτή έγινε από τον T. STAUBLI2465, ο 

οποίος έκανε την σύγκριση των βιβλικών παραδόσεων της κιβωτού με τα 

λατρευτικά έθιμα της προϊσλαμικής Αραβίας.   

 Και ο O. KEEL κατανοεί τις δυο πλάκες ως δυο λατρευτικούς λίθους, δυο 

ματσεβώθ για τον Γιαχβέ και την Ασσερά2466. Σύμφωνα με αυτόν είναι δυνατόν 

μια θηλυκή θεότητα να αναπαρίσταται σε μια λίθινη στήλη2467. Η αντίληψη ότι 

μόνο το ξύλο εκφράζει την θεά, δηλ. την Ασερά, ενώ ο μόνο ο λίθος την αρσενική 

θεότητα2468 είναι προβληματική. Στην Π.Δ. η λατρεία της Ασερά σχετίζεται με 

ξύλινα αντικείμενα και στην έρευνα τονίζεται η λατρεία των ιερών δέντρων. 

Ένας αποκλεισμός του θηλυκού από λίθινα αντικείμενα θα πρέπει να 

αποφευχθεί, άλλωστε οι εβραϊκοί όροι διαφοροποιούνται στο γένος 

αντίστροφα2469. Στην λατρεία των Ναβαταίων της προϊσλαμικής Αραβίας δεν 

συμβολίζονται μόνο οι θεοί με ιερούς λίθους αλλά και οι θεές, όπως η  al-Lat2470 

και η Na ila2471.  

2464 Η ιδέα αυτή είναι αρκετά παλιά και συχνά επιστρέφει στη συζήτηση βλ. T. 
METTINGER: “Israelite Aniconism: Developments and Origins…ό. π. σελ. 198. 
2465 T. STAUBLI: Das Image der Nomaden, (OBO 107), Freiburg Göttingen  1991, σελ. 224. 
2466 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 216. 331. 
2467 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 331 βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG, 
σελ. 41 εικ. 26b. 
2468 Βλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels …ό. π. σελ. 131 
2469 Το ξύλο (עץ) είναι συνήθως αρσενικό και ο λίθος (אבן) θηλυκό βλ. C. FREVEL: „YHWH 
und die Göttin bei den Propheten…ό. π. σελ 57. 
2470 Η al-Lat χαρακτηρίζεται ως ένας τετράγωνος λίθος. R. KLINKE-ROSENBERGER: Das 
Götzenbuch …ό. π., σελ. 20. 37. 92. 
2471 R. KLINKE-ROSENBERGER: Das Götzenbuch …ό. π., σελ. 20. 44. 
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 Αλλά και η διττότητα των λίθων δεν απαιτεί υποχρεωτικά την λατρεία 

μιας ακόμη θεότητας. Όπως επισημαίνει ο M. METTINGER είναι δυνατόν δυο 

ιεροί λίθοι να αποτελούν τα σύμβολα μιας και της αυτής θεότητας, όπως 

συμβαίνει στην λατρεία του Μελκάρτ στην Τύρο, αλλά και στην Κάδη της 

Ισπανίας2472, αποικία της Τύρου, όπου στην λατρεία του πολιούχου θεού 

χρησιμοποιούνταν δυο λίθινες, λατρευτικές στήλες (εικ. 184)2473.   

Πρωταγωνιστές του ερχομού της κιβωτού στην Ιερουσαλήμ εμφανίζονται  

ο Δαβίδ και ο πιστός του φίλος, ο ιερέας Αβιαθάρ.  Στις διηγήσεις των αγώνων 

του Δαβίδ η κιβωτός σχετίζεται επίσης και με το ιερατικό-προφητικό ένδυμα 

εφώδ που χρησιμοποιείται  στην τελετουργική χρησμοδότηση του πρώιμου 

Γιαχβησμού. Στις διηγήσεις  1 Σαμ. 23,9-13 και 30,7-8 ο Αβιαθάρ με το ένδυμα 

εφώθ ζητά χρησμό από τον Γιαχβέ προς όφελος του Δαβίδ, το οποίο φαίνεται να 

λειτουργεί όπως οι λίθοι ουρίμ και θουμμίμ (δήλωσις και αληθεία). Οι λίθοι αυτοί 

σύμφωνα με το 1 Σαμ. 28,6 χρησιμοποιούνται για να ζητηθεί χρησμός από τον 

Γιαχβέ, είτε για μια απόφαση σε ζητήματα πολέμου, όπως μια εκστρατεία ή μια 

επίθεση (Αρ. 27,21), είτε για να βρεθεί κάποιος ένοχος (1 Σαμ. 14,41). Στην 

ιερατική πηγή οι λίθοι αυτοί προσαρτημένοι σε μια χρυσή πλάκα συνδέονται με 

2472 T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, 
Stockholm 1995, σελ. 95-100, ιδ. σελ. 96 εικ. 5.5, 5.6 & 5,7, & του ιδίου: “Israelite Aniconism: 
Developments and Origins”, στο Karel Van Der Toorn: The Image and the Book, Iconic Cults  
Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, , 1997, σελ. 198. 
Αποκλειστικά για το ζήτημα της Κάδης βλ. του ιδίου: The absence of Images: The Problem 
of the Aniconic Cult at Cades and its Religio-Historical Background”,  στο SEL 21 (2004), σελ. 
89-100. 
2473 Οι δυο ιεροί λίθοι στη λατρεία του Μελκάρτ αντανακλούν τον ιδρυτικό μύθο της 
πόλεως Τύρου και ανταποκρίνονται στα δυο νησιά, πάνω στα οποία χτίστηκε η αρχική 
πόλη. Ο Ηρόδοτος αναφερόμενος στην Τύρο κάνει λόγο για δυο στύλους, έναν από 
χρυσό και έναν σμαραγδένιο (Ηροδ. 2,44). Ο Στράβων (Γεωγρ. 3, 5.5.) κάνει λόγο για τις 
χάλκινες στήλες ύψους τριών μέτρων στο ιερό του Μελκάρτ στην Κάδη της Ισπανίας. 
Στα νοσμίσματα εικονίζεται ανάμεσα ή δίπλα από τις δυο στήλες ένα ιερό δέντρο, 
προφανώς μια ελιά, ενώ ένα θυσιαστήριο θυμιάματος είναι στραμμένο προς τους λίθους.  
Είναι πιθανόν ότι μέσω των λίθων δεχόταν ο Μελκάρτ λατρεία. Στην Κάδη η λατρεία 
αυτή επιβίωσε έως τον 1ο μ.Χ.  αιώνα, επειδή από τον 2ο μ.Χ. αιώνα  στα νομίσματα της 
πόλης αποτυπώνεται το ανθρωπόμορφο στο εξής άγαλμα της θεότητας του ιερού. Ίσως 
σε αυτό συνετέλεσαν οι δυο ισπανικής καταγωγής αυτοκράτορες Τραϊανός και Αδριανός. 
βλ. G. BIJOVSKY: “The Ambrosian Rocks and the Sacred Precinct of Melkart in Tyre ”, C. 
Alfaro Asins : XIII. Congreso Internacional de Numismatica, Madrid 2003, Acta-Proeseedings-Actes, 
Vol. 1., Madrid 2005, σελ. 829-834 εικ. 6. 
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το αρχιερατικό ένδυμα του εφώδ (Εξ. 28,22-28)2474. Αν και τα αντικείμενα αυτά ως 

ένδυμα και ως λίθοι βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον της κιβωτού δεν είναι 

σαφής η σχέση τους με αυτή. Το εφώθ εμφανίζεται μαζί με την κιβωτό, όμως 

είναι στα κείμενα σαφές ότι δεν φυλάσσεται μέσα σε αυτήν ένα τέτοιο ιερατικό 

ένδυμα2475. Τα ουρίμ και τα θουμμίμ στην ιερατική παράδοση είναι δώδεκα στον 

αριθμό  και πάνω τους βρίσκονταν χαραγμένα τα ονόματα των φυλών (Εξ. 28,17-

21. 29-30) και έχουν στο εξής σκοπό να εκπροσωπούν τις φυλές μέσω του Ααρών 

μπροστά στον Γιαχβέ2476. Είναι σαφές ότι οι λίθοι αυτοί, μικροί προφανώς στο 

μέγεθος, παρουσιάζονται με εντελώς διαφορετική λειτουργία από εκείνη που 

φαίνεται ότι είχαν κατά την εποχή του Δαβίδ.  

Από το έργο του Δαμασκίου που σώθηκε στην Βιβλιοθήκη του Φωτίου 

είναι γνωστοί λίθοι ιερού χαρακτήρα με υπερφυσικές ιδιότητες που 

χρησιμοποιούνταν κατά την Αρχαιότητα. Οι λίθοι αυτοί ονομάζονταν 

«βαιτύλια», πιστευόταν ότι είχαν πέσει από τον ουρανό και φυλάσσονταν με 

τελετουργική ευλάβεια, επειδή με αυτούς και την μεσολάβηση ενός μάντη -

ερμηνευτή του λίθου γίνονταν χρησμοδοτήσεις2477. Στο έργο του ο Φίλων από την 

Βύβλο ονομάζει τα βαιτύλια «λίθους ἐμψύχους»2478, ενώ ο Σώτακος, σύμφωνα με 

τον Πλίνιο2479 διακρίνει τις ιερές λίθους σε δυο είδη τις ερυθρές και επιμήκεις που 

ονομάζει «κεραυνίας» και  τους μελανούς, σφαιρικούς λίθους, τους baetuli, 

εξαιτίας των οποίων, όπως σημειώνει, ολόκληροι στόλοι και πόλεις δέχτηκαν 

επίθεση και κατανικήθηκαν2480.  Αν ο Πλίνιος διασώζει μια παράδοση, σύμφωνα 

με την οποία σφαιρικοί, ιεροί λίθοι που ονομάζονται βαιθύλια γίνονται ένας 

2474 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 393-397. 
2475 Προφανώς πρόκειται για ένα κοντό ένδυμα, η περιγραφή του οποίου μοιάζει με τα 
ενδύματα του φαραώ και των αιγυπτίων θεών, όπως του Άμμωνα σε κάποιες 
τοιχογραφίες βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 937-938 εικ. 581. 
2476 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 936. 
2477 Βλ. M. GEIFMAN: “The aniconic Image of the Roman Near East” στο T. Kaizer: The 
Variety of the Local  Religious Life in the Near East, Leiden 2008, σελ. 54. 
2478 EΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ευαγγελική Προπαρασκευή 1.10.23: «ἐπενόησε θεὸς 
Οὐρανὸς βαιτύλια, λίθους ἐμψύχους μηχανησάμενος». 
2479 PLINIUS, HN 37.135: «Sotacus et alia duo genera fecit cerauniae, nigrae rubentisque; similes eas 
esse securibus. Ex his quae nigrae sint ac rotundae, sacras esse; urbes per illas expugnari et classes; 
baetulos vocari; quae vero longae sint, ceraunias». 
2480 M. GEIFMAN: “The aniconic Image of the Roman Near East” στο T. Kaizer: The Variety of 
the Local  Religious Life in the Near East, Leiden 2008, σελ. 53-54. 
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σημαντικός παράγοντας για την νίκη στον πόλεμο, τότε αυτό γινόταν σύμφωνα 

με την ιστορία του Δαμασκίου με τη χρησμοδότητη του βαιθυλίου μέσω ενός 

μάντη.  

Στην Π.Δ. τέτοιου είδους τελετουργικά λαμβάνουν χώρα στο άμεσο 

περιβάλλον της κιβωτού και προφανώς έπαιξαν και αυτά τον ρόλο τους στις 

νίκες του Δαβίδ και στην άνοδό του στον θρόνο της Χεβρώνας και στην συνέχεια 

της Ιερουσαλήμ, την οποία ο ίδιος επέλεξε για πρωτεύουσά του. Η Π.Δ.  

αναφερόμενη στο περιεχόμενο της κιβωτού κάνει λόγο μόνο για δυο ιερά 

αντικείμενα, δυο επεξεργασμένες (פסל), ενεπίγραφες, λίθινες πλάκες. Σαφώς 

δεν πρόκειται για μοναδικό φαινόμενο. Δυο επιμήκεις λίθοι με ή χωρίς επιγραφή 

που έχουν ιερό χαρακτήρα εμφανίζονται και στα λατρευτικά έθιμα και άλλων 

λαών στο περιβάλλον του Ισραήλ. Οι λίθοι ουρίμ και θουμμίμ δεν αναφέρονται 

ποτέ εντός της κιβωτού, ακόμα και αν πρόκειται για δυο και όχι για δώδεκα 

λίθους, όπως θεωρεί η Ιερατική πηγή. 

 Στην Κ. Δ. προστίθενται δυο ακόμη αντικείμενα που είχαν θέση απέναντι 

από την κιβωτό σύμφωνα με τα  Εξ. 16,33 και Αρ. 17,23-252481. Μέσα στην  κιβωτό 

αναφέρονται η «στάμνος ἡ χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ 

βλαστήσασα» χωρίς να αποκλείονται «αἱ πλάκες τῆς διαϑήκης»2482. 

 

ΙΙΙ.2.2.7. Οι λίθινες πλάκες της Διαθήκης του Γιαχβέ  

 Τις πλάκες αναφέρεται  ότι κατέγραψε ο ίδιος ο θεός, σύμφωνα με  τα 

κείμενα Εξ. 24,12 , Εξ. 31,18 και Εξ. 34,12483. Αντίθετα στο κείμενο Εξ. 34,28 

υπάρχει η πληροφορία ότι τις δυο νέες πλάκες κατέγραψε ο Μωυσής. Στην 

πρώτη περίπτωση ο Γιαχβέ φαίνεται ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την γραφή. 

Παρουσιάζεται ως θεός γραφέας και συγγραφέας των δυο πλακών του νόμου, 

του Δεκαλόγου2484. Η γραφική και συγγραφική του δραστηριότητα αποτυπώνεται 

2481 Βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 278-279. 
2482 Εβρ. 9, 3-5. 
2483 Βέβαια οι διατυπώσεις είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους βλ. C. DOHMEN: Das 
Bilderverbot…ό.π. σελ. 133. 
2484 Η γραπτή αυτή αποκάλυψη του θεού της εξόδου από την Αίγυπτο αποτελεί και το 
θεμέλιο της ισραηλιτικής ιστορικής και πολιτισμικής συνείδησης. Βλ.  J. ASSMAN, Das 
kulturelle Gedächtnis, München 62007, σελ. 266. 
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στην ύλη. Ο Γιαχβέ γράφει σύμφωνα με το Δευτερονόμιο τόσο στις πρώτες, όσο 

και στις δεύτερες πλάκες2485, οι οποίες τοποθετήθηκαν στην κιβωτό (Δευτ. 10,2. 

5.)2486. Ο Μωυσής αντίθετα, εκτός από τη σημείωση στο Εξ. 34,28, δεν έχει να 

κάνει με τον Δεκάλογο, αλλά παρουσιάζεται ως συγγραφέας του βιβλίου του 

νόμου ( ספר התורה הזה) που παίρνει θέση δίπλα στην κιβωτό (Δευτ. 31,26)2487. Ο 

Μωυσής πήρε την εντολή να λαξεύσει δυο πλάκες, όμοιες στο σχήμα με τις 

πρώτες για να γραφούν εκ νέου οι δέκα λόγοι της Διαθήκης. Από το ρήμα 

«λαξεύω» (פסל) προέρχεται το ουσιαστικό είδωλο (פסל) (Δευτ. 10,1-5). Σε κάθε 

ερμηνευτική προσέγγιση του φαινομένου των δυο πλακών θα πρέπει να 

τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ότι πρόκειται για δυο λίθους που 

λαξεύτηκαν από άνθρωπο, επειδή το ζήτησε ο θεός και καταγράφηκε σύμφωνα 

με μια παράδοση από τον θεό πάνω τους το θείο θέλημα. Επομένως, πρόκειται 

για ένα συνδυασμό φυσικών μεγεθών και ανθρωπίνου έργου (פסל) που 

καθαγιάστηκαν με την καταγραφή των εντολών  από τον θεό  οπότε ,(קתב) 

μπορούν να λειτουργούν και ως ορατά σύμβολα της αποκάλυψης και της 

παρουσίας του θεού2487F

2488.  

 Όπως τονίστηκε τα είδωλα στη αρχαία Μεσοποταμία είναι αποτέλεσμα 

της συνεργίας των τεχνιτών με τον θεό Έα και τους βοηθούς του, καθώς και της 

θεότητας, για την οποία προορίζεται το λατρευτικό είδωλο2489. Μόνο που στο 

2485 Δευτ. 4,13 & 5,22. 
2486 M. KÖCKERT, „Wie kam das Gesetz an der Sinai?“, C. Bultmann, W. Dietrich & C. Levin: 
Vergegenwärtigung des A.T., Göttingen 2002, σελ. 24. 
2487 M. KÖCKERT, „Wie kam das Gesetz an der Sinai?“, C. Bultmann, W. Dietrich & C. Levin: 
Vergegenwärtigung des A.T., Göttingen 2002, σελ. 24. 27. 
2488 Δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο στην περίπτωση του χρυσού μόσχου και του 
Νεχουστάν. Ο χρυσός μόσχος εμφανίζεται ως έργο του Ααρών, αλλά λείπει  η 
συμμετοχή του Γιαχβέ, οπότε απορρίπτεται.  Στην περίπτωση του Νεχουστάν το 
ομοίωμα ισχύει ως έργο του Μωυσή, σώζεται επιπλέον και  κάποια παράδοση ότι για την 
κατασκευή του δόθηκε εντολή από τον Γιαχβέ, όμως ακόμα και στην περίπτωση του 
όφεως δεν εμφανίζεται αυτή η συνεργία που συναντάται στις δυο λίθινες πλάκες. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στην Π.Δ. υπάρχουν τρία είδη ιερών αντικειμένων. Όσα 
γίνονται χωρίς τη θέληση του θεού, όσα κατασκευάζονται με εντολή του θεού και τέλος 
εκείνα που φτιάχνονται με εντολή του Γιαχβέ και εκείνος επεμβαίνει με τις ενέργειές του 
σε αυτά. Ακριβώς αυτή  την αντίθεση ανάμεσα στις  πλάκες και το είδωλο του ταύρου 
θέλει να εκφράσει η βιβλική πληροφόρηση για το σπάσιμο των πλακών από το Μωυσή 
μπρος στην θέα του ομοιώματος (Εξ. 32,19). Βλ. A. BERLEJUNG: „Die Theologie…ό. π. σελ. 
256.   
2489 A. BERLEJUNG: „Der Handwerker als Theologe … ό. π. σελ. 149. 
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τελετουργικό του καθαγιασμού του αγάλματος (mis pe) οι τεχνίτες που δάνεισαν 

τα χέρια τους στους θεούς, αποποιούνται της ευθύνης και προσφέρουν στον 

ιερέα τα χέρια τους για να "αποκοπούν" τελετουργικά, ώστε να παραμείνει το 

είδωλο μόνο θείο δημιούργημα. Στην Π.Δ. η συνεργία των ανθρώπων τεχνιτών, 

είτε του Μωυσή, είτε του Βεσαλεήλ και του Ολιάβ δεν αποκρύπτεται2490. Τους 

τεχνίτες εφοδιάζει ο Γιαχβέ με το πνεύμα του (רוח אלהים), με σοφία (הכמה), με 

σύνεση (תהומה) και γνώση (דעת)  για να κατασκευάσουν τα σκεύη της 

λατρείας2491, για τα οποία ο Γιαχβέ προσφέρει πρότυπα και παραδείγματα 

 Όλα αυτά φανερώνουν ότι ο θεός εμφανίζεται στην Π.Δ. ως θεός της .(תהנית)

σοφίας, θεός των τεχνών, αλλά και πάνω στις πλάκες ως θεός γραφέας (για το 

αντίθετο βλ. Εξ. 34,28)2491F

2492.  Από αυτή την έποψη δεν είναι μόνο το κείμενο ιερό ως 

ο λόγος του θεού, αλλά και η ύλη πάνω στην οποία άγγιξε το χέρι του θεού, ώστε 

να αποκαλυφθεί ο λόγος του. Έτσι και οι λίθινες πλάκες ως λίθοι μαρτυρούν 

κατά κάποιο τρόπο πέρα από την Τωρά, το Νόμο, τον λόγο του Γιαχβέ και την 

αποκάλυψη του, όπως ακριβώς και ο λίθος, τον οποίο είχε προσκέφαλο ο Ιακώβ 

στην Βαιθήλ. 

Ίσως η καταγραφή των πλακών από τον Γιαχβέ θα μπορούσε να συσχετιστεί 

με την μεσοποταμιακή πινακίδα και τη γραφίδα που ισχύει ως σύμβολο του θεού 

Ναμπού στη Βαβυλώνα, όπως το ανάγλυφο της λατρείας του Τουκούλτι 

Νινούρτα μπρος στο ανεικόνιστο αυτό σύμβολο (εικ. 32). Ο E. ZENGER 

βασισμένος στον Ψαλ. 87,6 ερμήνευσε τις λίθινες πλάκες βάσει των ουρανίων 

βιβλίων ή πλακών της ζωής,  μια κατανόηση που δέχτηκε και  στο έργο του για 

τον Δεκάλογο ο  F.L. HOSSFELD2493. Όμως ως το βιβλίο, η πλάκα ή η λίστα των 

ονομάτων της ζωής αναφέρεται πάντα μόνο ένα αντίτυπο και ποτέ δυο μαζί2494. 

 Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια του Chr. DOHMEN2495, ο οποίος  για να 

ερμηνεύσει τις ενεπίγραφες λίθινες πλάκες της κιβωτού της διαθήκης ανατρέχει 

2490 Βέβαια υπάρχουν και οι τεχνίτες που εργάζονται χωρίς τον Γιαχβέ βλ. A. 
BERLEJUNG: „Der Handwerker als Theologe … ό. π. σελ. 155-157. 
2491 Εξ. 31,3. 35,31 & 36,1. Βλ. A. BERLEJUNG: „Der Handwerker als Theologe … ό. π. σελ. 158. 
2492 Βλ. A. BERLEJUNG: „Der Handwerker als Theologe … ό. π. σελ. 158. 
2493 F.L. HOSSSFELD: Der Dekalog… ό. π. σελ. 145-147.   
2494 Για την κριτική της θεωρίας αυτής βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot…ό.π. σελ. 131-133. 
2495 C. DOHMEN: Das Bilderverbot…ό.π. σελ.132-141. 
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σε ασσυριακές γραφειοκρατικές πρακτικές που εξασφαλίζουν την αποφυγή  της 

παραχάραξης  και της αμφισβήτησης επίσημων εγγράφων . Πρόκειται για  τα 

ασσυριακά κείμενα που είναι γνωστά με τον ακκαδικό όρο  ṭuppu dannatu, δηλαδή 

«σταθερή πλάκα-πινακίδα»2496. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε έγγραφα 

συμβολαίων, τα οποία καταγράφονται σε διπλότυπα για οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη  συμφωνία ή συναλλαγή.  Συνήθως χαρακτηρίζονται έτσι 

έγγραφα αγοροπωλησίας εκτάσεων γης, ακινήτων και δούλων, αλλά και 

έγγραφα δικανικού περιεχομένου, καθώς και έγγραφα  με τα οποία ο Ασσύριος 

βασιλιάς χορηγεί βασιλική γη σε αξιωματούχους2497.  Το ιδιαίτερο της πρακτικής 

αυτής έγκειται στην συνήθεια δίπλα στο έγγραφο του ενδιαφερομένου  να 

φτιάχνουν οι αρχές ένα ακριβές αντίγραφο για τα αρχεία του κράτους με στόχο 

όχι μόνο την αρχειοθέτηση, αλλά και την διασφάλιση της γνησιότητάς του.  

Όταν κάποιος σπάσει τις πλάκες αυτές ή τις διαλύσει σε νερό, τότε ακυρώνεται  

και η συμφωνία. Σύμφωνα με τον ερευνητή ο εβρ. όρος חת אבןול   «λίθινες 

πλάκες» είναι απόδοση του ασσυριακού ṭuppu dannatu2498. Η πρόταση  φαίνεται 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, υπάρχουν όμως δυο πολύ βασικές διαφορές2498F

2499. Τα 

ασσυριακά κείμενα είναι γραμμένα σε πηλό και όχι σε λίθο και οι λίθινες 

ενεπίγραφες πλάκες τις κιβωτού βρίσκονται μαζί στο ίδιο κιβώτιο και όχι 

χωριστά.  

Για την κατανόηση των λίθινων πλακών ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 

κάποια έγγραφα από την εποχή των Ασσύριων βασιλέων Ασσαρχαδών και 

Ασσουρμπανιμπάλ, όπως παρατήρησε ο O. KEEL2500. Στα κείμενα περιγράφονται 

κάποια τελετουργικά  από ασσυριακές συνθήκες υποτέλειας. Οι συνθήκες αυτές 

λαμβάνουν χώρα κατά την επέκταση του κράτους των Ασσυρίων, όπου τοπικοί 

άρχοντες και βασιλείς καλούνται εκ των πραγμάτων να δείξουν την πιστότητά 

τους στον Ασσύριο μονάρχη. Αφού αρχικά καθοριζόταν μέσα από την 

παρατήρηση των άστρων η κατάλληλη ημέρα, έπρεπε να γίνει η επιλογή του 

ιερού τόπου για την τελετή. Για την αποδοχή της ασσυριακής 

2496 C. DOHMEN: Das Bilderverbot…ό.π. σελ 135. T. PODELLA, „Bild und Text...ό.π. σελ. 227. 
2497 T. PODELLA, „Bild und Text...ό.π. σελ. 227 σημ. 99. 
2498 C. DOHMEN: Das Bilderverbot…ό.π. σελ. 136. 
2499 T. PODELLA, „Bild und Text...ό.π. σελ. 227-228. 
2500 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 559. 
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ηγεμονίας/συμμαχίας ήταν υπεύθυνος αποκλειστικά και μόνο ο βασιλιάς του 

τόπου. Αυτός είχε εξέχουσα θέση στο τελετουργικό, αφού ήταν ο μόνος 

αποδεκτός εκπρόσωπος της χώρας του από την ασσυριακή υπερδύναμη. 

Μπροστά του έφερναν τις πλάκες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στους 

Ασσυρίους. Αφού λάμβανε χώρα μια θυσία και προσφέρονταν θυμίαμα στους 

θεούς διαβάζονταν δυνατά οι όροι της συνθήκης, το περιεχόμενο των πλακών. 

Στη βιβλική διήγηση το ρόλο του βασιλιά φαίνεται να αναλαμβάνει εν μέρει ο 

Μωυσής, ενώ οι πλάκες  της κιβωτού μοιάζουν με εκείνες που περιέχουν τους 

όρους των συμφωνιών ανάμεσα στον Ασσύριο μονάρχη και τους συμμαχικούς 

λαούς. Η καταγραφή των όρων συναντάται και στις λίθινες στήλες του όρους 

Εβάλ, πάνω στις οποίες οι Ισραηλίτες έγραψαν τους λόγους του Γιαχβέ (Δευτ. 27, 

1-8 & Ιησ. 8, 30-35).  

Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ικανοποιητική εξήγηση  για το λόγο που 

αναφέρονται δυο λίθινες πλάκες και όχι περισσότερες ή απλά μόνο μια. 

Προφανώς δεν πρόκειται για δευτερονονιστική επινόηση, επειδή δεν φαίνεται ότι 

ο αριθμός δυο εξυπηρετεί κάποιον σκοπό. Προφανώς, ο αριθμός των πλακών (שני 

-  δυο) αντιστοιχεί πράγματι στα δυο λίθινα αντικείμενα της κιβωτού, τα οποία 

παρέμειναν στην ιστορική μνήμη των θεολόγων του Ιούδα ακόμη και μετά την 

καταστροφή του ναού και την απώλεια της κιβωτού.  

Όπως έχει ήδη εκτεθεί η διήγηση της απόρριψης του χρυσού μόσχου ως 

σημείου της παρουσίας του Γιαχβέ (Εξ. 32) ανήκει στην ενότητα των κεφ. 32-34 

της Εξόδου, στα οποία, αφού απορριφθεί το ομοίωμα του ταύρου, εκτίθεται η 

σύναψη μιας συμφωνίας ανάμεσα στον ηγέτη του λαού, Μωυσή και τον θεό. 

Κεντρικό ρόλο στη σύναψη αυτής της συνθήκης (διαθήκης) παίζει η ετοιμασία 

των δυο λίθινων πλακών και η καταγραφή των λόγων του θεού πάνω σε αυτές 

(Εξ. 34,1-4.27). Με την καταγραφή των λόγων του θεού στις πλάκες  γίνεται η 

σύναψη της διαθήκης και οι πλάκες παίρνουν το χαρακτήρα έγγραφου 

συμβολαίου2501. Σε ένα ασυνήθιστο τελετουργικό που διαφοροποιείται από το 

2501 Βλ.  T. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive auf das 
alttestamentliche Bildervebot“, στο Scandinavian Journal of Old Testament, Vol. 15-2001, σελ. 
224-227. 
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Δευτ. 29, 9-142502, ο Μωυσής στήνει  δώδεκα λίθινες στήλες (Εξ. 34, 3-8), προφανώς 

αυτή τη φορά ως σύμβολα των φυλών, όπως τα δώδεκα ουρίμ και θουμμίμ.    

Με την διαθήκη επιτυγχάνεται η θεϊκή προστασία που χρειάζεται η χώρα 

(Εξ. 34,24), εάν η λατρευτικοί νόμοι τηρηθούν. Η καταγραφή των λόγων δείχνει 

πόσο απαραίτητη είναι η κατοχή ενός αποκεκαλυμμένου κειμένου της θεότητας 

που θα εκφράζει την θέλησή της. Ο χαρακτήρας του καταγεγραμμένου κειμένου 

ως λόγοι/εντολές φανερώνει επίσης και την ανάγκη του Ισραήλ για καθοδήγηση 

στην έρημο. Είναι σαφές ότι η ανάγκη για καθοδήγηση ώθησε το λαό να 

απαιτήσει από τον Ααρών την κατασκευή του χρυσού μόσχου (Εξ. 32,1)2503. 

Επομένως, σύμφωνα με τους τελικούς συντάκτες της όλης ενότητας οι λίθινες 

πλάκες έρχονται να αντικαταστήσουν τη θεϊκή καθοδήγηση που λανθασμένα 

αναζήτησαν οι  Ισραηλίτες στο ομοίωμα του χρυσού ταύρου, μόνο που αυτές 

κατασκευάστηκαν σε αντίθεση με τον ταύρο με ορθό θεολογικά τρόπο2504. 

Επομένως, αν η  κιβωτός δηλώνει την θεϊκή παρουσία, όπως προκύπτει όχι μόνο 

από την προϊστορία, αλλά και από τις διηγήσεις του δευτ. ιστορ. έργου, τότε  η 

κιβωτός ή το φερόμενο ως περιεχόμενο της, οι πλάκες με τον Νόμο/λόγους του 

θεού λειτουργούν ακριβώς όπως τα είδωλα των θεών στους πολιτισμούς της 

αρχαίας Ανατολής2505. Δεν είναι είδωλα, αλλά λειτουργούν ακριβώς όπως τα 

λατρευτικά είδωλα και καθιστούν την λατρεία της θεότητας εφικτή.  

Αν η πληροφορία του Δευτερονομίου για τα δυο λίθινα ενεπίγραφα 

αντικείμενα είναι αξιόπιστη, τουλάχιστον ως προς το υλικό, δεν είναι απίθανο 

ότι πρόκειται για δυο λίθινες στήλες. Ίσως και το μέγεθος της κιβωτού 112 x 67 x 

2502 Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 561. 
2503 Βλ.  T. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive...ό.π. σελ. 230-
231. 
2504 Αυτό γίνεται σαφές αν συνδυαστεί το Εξ. 32 με το Εξ. 34,1.5. βλ. A. BERLEJUNG: „Die 
Theologie…ό. π. σελ. 256-357. 
2505  Κ. VAN DER TOORN: “The Iconic Book Analogies between the Babylonian Cult of 
Images and the Veneration of the Torah”, στο του ιδίου: The Image and the Book, Iconic Cults, 
Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Κampen 1997, σελ. 
239-248, & T. PODELLA, „Bild und Text – Mediale und historische Perspektiven auf das 
alttestamentliche Bilderverbot“, στο SJOT 15 (2001) σελ. 236.  

582 
 

                                                             



67 που περιγράφεται στην Έξοδο (25,10)2506 είναι μια ένδειξη ότι η κιβωτός έχει 

τέτοιες διαστάσεις εξαιτίας του περιεχομένου της. Το μήκος αυτό είναι σύνηθες 

για τις λίθινες λατρευτικές στήλες, όπως η ματσεβά 90 εκ. που βρέθηκε στο 

άδυτο του ναού της Αράδ. Αλλά και αν επρόκειτο για ένα μικρότερο κιβώτιο, θα 

μπορούσαν να μεταφερθούν μικρότερες ματσεβώθ που φτάνουν τα 20 εκ.. 

Τέτοιοι λίθοι έχουν βρεθεί σε λατρευτικούς χώρους στην Ταανάχ και την 

Μεγιδδώ και μάλλον τοποθετούνταν πάνω σε κάποιο περίοπτο σημείο, κάποιο 

θυσιαστήριο, κάθισμα ή βάθρο. Ίσως η επιμονή των δευτερονομιστών ότι μόνο 

δυο πλάκες ήταν το περιεχόμενο της κιβωτού φανερώνει ακριβώς την πρόθεση 

τους οι πλάκες αυτές να γίνουν κατανοητές περισσότερο ως κείμενα, παρά ως 

ιεροί λίθοι, επειδή οι λίθοι ματσεβώθ έχουν στο Δευτερονόμιο απαγορευθεί. 

Βέβαια το παράδειγμα των επίσης ενεπίγραφων λίθων από την περιοχή Σεφιρέ 

της Συρίας φανερώνει ότι οι  λίθινες στήλες δεν χάνουν τον ιερό τους χαρακτήρα 

με την επιγραφή. Σαφές είναι ότι μια συνθήκη δυο βασιλέων έχει ιερό 

χαρακτήρα, επειδή σε αυτήν καλούνται οι θεοί εγγυητές και μάρτυρες και σαν 

συνέπεια οι στήλες φυλάσσονται σε ιερό χώρο. Πολύ περισσότερο ιεροί θα 

θεωρούνταν οι λίθοι σε μια συνθήκη ανάμεσα σε έναν λαό και έναν θεό, όπως ο 

Γιαχβέ και ο Ισραήλ.  

Οι λατρευτικοί λίθοι παραμένουν ιεροί, ακόμα και αν είναι καλυμμένοι 

με τα γράμματα του αλφαβήτου, όπως οι ιερές λίθινες χουβάσι στήλες των 

Χετταίων, μια ανεικόνιστη ενεπίγραφη στήλη από την Ουγκαρίτ, καθώς και 

αραβικές ενεπίγραφες στήλες από την Υεμένη, στις οποίες θυσιάζονται ζώα για 

την θεότητα, στην οποία αφιερώθηκαν. Βέβαια, το γραπτό κείμενο των δυο 

πλακών ίσως είναι μια επινόηση των δευτερονομιστών. Σε κάθε περίπτωση εδώ 

ξεκινά  η ιδέα ότι ένα κείμενο δύναται να αντικαταστήσει ένα λατρευτικό 

αντικείμενο ή είδωλο, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο K. Van de TOORN2507. Η 

2506 Δεν αποκλείεται να επρόκειτο για ένα πολύ μικρότερο κιβώτιο που θα μπορούσε να 
μεταφερθεί από έναν μόνο άνδρα, όπως τον Αβιάθαρ (1 Βασ. 2,26). Βλ. O. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 215-216.  
2507 Κ. VAN DER TOORN: “The Iconic Book Analogies between the Babylonian Cult of 
Images and the Veneration of the Torah”, στο του ιδίου: The Image and the Book, Iconic Cults, 
Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Κampen 1997, σελ. 
239-248. 
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Ιερή Γραφή αντικαθιστά με σαφήνεια τα ιερά, λατρευτικά είδωλα, όπως 

υποστηρίζει για την ελληνιστική εποχή το 1 Μακ. 3,482508. Μάλιστα το φαινόμενο 

αυτό δεν φαίνεται μοναδικό στην ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Ίσως αυτή να 

ήταν η λειτουργία των βιβλίων που ονόμαζαν οι Αιγύπτιοι «Μπα του Ρα». Μια 

ενεπίγραφη στήλη λειτουργεί ως το κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο του ναού 

του Διός Τριφυλίου, όπως αναφέρεται από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη και τον 

Λακτάντιο για την άγνωστη νήσο των Παγχαίων στον Ινδικό ωκεανό. Η στήλη 

αυτή θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στη θεωρία του Ευημέρου από τη Μεσσήνη2509.   

  Το ιερό κείμενο, η Τωρά φαίνεται ότι παίζει έναν ρόλο ανάλογο με το ιερό 

λατρευτικό είδωλο2510, όπως επίσης φαίνεται από τα φυλακτήρια και την χρήση 

των μεζουζώθ2511. Η Π.Δ. δεν αφήνει να εννοηθεί ότι η κιβωτός λειτουργούσε σαν 

φορητή βάση για την μεταφορά ενός ανθρωπόμορφου ειδώλου, ούτε ότι ως 

κιβώτιο περιείχε κάποιο μικρό, λατρευτικό αγαλματίδιο του Γιαχβέ, παρά μόνο 

τις δυο λίθινες πλάκες. Αρκετοί ερευνητές σήμερα θεωρούν ότι η Π.Δ. σκοπίμως 

αποκρύπτει την μεταφορά ενός λατρευτικού αγάλματος του Γιαχβέ εντός της 

κιβωτού που «ξεχάστηκε» και αντικαταστάθηκε στην δευτερονομιστική 

γραμματεία από τις δυο λίθινες πλάκες. Ο K. Van de TOORN κάνει λόγο για 

"συλλογική αμνησία"2512. Αν συγκριθεί όμως με το περιβάλλον του αρχαίου 

Ισραήλ και Ιούδα η παράδοση για το περιεχόμενο της κιβωτού, όπως 

προβάλλεται στην Π.Δ. που θέλει ως περιεχόμενο δυο λίθους, επεξεργασμένους 

και ενεπίγραφους σύμφωνα με την επιθυμία, αλλά και τη συνεργία του Γιαχβέ, 

τότε θα διαπιστωθεί ότι η λατρεία λίθινων ανεικόνιστων αντικειμένων είναι ένα 

φαινόμενο που μοιράζεται ο προαιχμαλωσιακός Ισραήλ και Ιούδας με άλλους 

δυτικοσημιτικούς λαούς, όπως είναι οι Φοίνικες, οι Αραμαίοι και οι Άραβες. Οι 

ιεροί λίθοι λειτουργούν και αυτοί, όπως τα λατρευτικά είδωλα, μόνο που στην 

βιβλική παράδοση αποφεύγεται και στην συνέχεια απαγορεύεται μια 

ανθρωπομορφική ή ζωομορφική απόδοση του θείου. 

2508 Βλ. Κ. VAN DER TOORN: “The Iconic Book … ό. π. σελ. ..πρβλ. . A. BERLEJUNG: „Die 
Theologie…ό. π. σελ. 256 σημ. 1767. 
2509 A. BERLEJUNG: „Die Theologie…ό. π. σελ. 256 σημ. 1767. 
2510 Πρβλ. 1 Μακ. 3,48. 
2511 Κ. VAN DER TOORN: “The Iconic Book… ό. π. σελ. 241.  
2512 Κ. VAN DER TOORN: “The Iconic Book … ό. π.  σελ. 240 
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ΙΙΙ.2.2.8.  Βεδουϊνικά παράλληλα της Κιβωτού 

Έχει ήδη αναφερθεί η ομοιότητα  της κιβωτού με ένα φορητό Ναϊσκο που 

μεταφέρεται με δοκούς, όπως εικονίζεται σε ένα νόμισμα των ελληνορωμαϊκών 

χρόνων από την Τύρο (εικ. 182). Το περιεχόμενο του Ναΐσκου δεν είναι 

ευδιάκριτο. Ίσως πρόκειται για μια υδρία ή έναν ορθογώνιο λίθο. Νομίσματα 

από την Τύρο και την Σιδώνα αποδίδουν και το τροχήλατο άρμα της Αστάρτης ή 

του Ηρακλή, πάνω στο οποίο μεταφέρονται οι ιεροί λατρευτικοί λίθοι των θεών 

(εικ. 179. 180. 181). Τα νομίσματα αυτά παρουσιάζουν τις συνήθειες ενός μόνιμα 

εγκατεστημένου πληθυσμού. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εξίσου και ιερά αντικείμενα 

νομαδικών φυλών, κυρίως από την αραβική χερσόνησο, τα οποία, αν και αρκετά 

μεταγενέστερα, εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά  με την βιβλική περιγραφή 

της κιβωτού2513. Η μεταφορά ενός τέτοιου λατρευτικού αντικειμένου έχει 

αποτυπωθεί σε ένα ανάγλυφο από την Παλμύρα της Συρίας (εικ. 567) 2514. Οι 

ερευνητές είναι πεπεισμένοι ότι το ανάγλυφο παρουσιάζει μια θρησκευτική 

πομπή, μια λιτανεία με κεντρικό σημείο μια κατασκευή που μοιάζει με σκηνή 

πάνω στο σαμάρι μιας καμήλας. Η κατασκευή αυτή έχει το χαρακτήρα ενός 

κινητού ιερού, μιας qubbā, όπως ονομάζεται2515. H qubbā αποτελείται από μια 

ξύλινη ή δερμάτινη κατασκευή, η οποία προσαρμοζόταν στο σαμάρι του ζώου 

(εικ. 568)2516. Επάνω της τοποθετούσαν ένα υφασμάτινο κάλυμμα2517. Εντός της, 

όπως φαίνεται στο ανάγλυφο, φυλάσσεται και μεταφέρεται κάποιο λατρευτικό 

αντικείμενο, πολύ πιθανόν για τον αραβικό χώρο ένας ή περισσότεροι 

2513 βλ. C. KARAGIANNIS: "The Ark of Govenant", στο ΘΕΟΛΟΓΙΑ τομ. 73. ( 2002), σελ. 245-
304 & 649-693. για τα νομαδικά ιερά σελ. 262-264. 
2514 O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 303 εικ 434a. βλ. και T. 
STAUBLI: Das Image der Nomaden …ό. π. σελ. 196 εικ 15. και στο Παράρτημα Εικόνων εικ. 
86.  
2515 T. STAUBLI: Das Image der Nomaden, (OBO 107), Freiburg Göttingen  1991, σελ. 126.  
2516 Βλ. D. METZLER: „Anikonische Darstellungen“, στο Visible Religion (Annual for Religious 
Iconography),  Vol. IV-V. Approaches to Iconology, Leiden 1985-1986, σελ. 111 εικ. 8. 
2517  Με τον όρο qubbā χαρακτηρίζεται η αρχαία σκηνή των βεδουίνων από δέρματα 
ζώων, η οποία έπαψε να χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή, όταν αντικαταστάθηκε 
από την μαύρη, μεγαλύτερη σε μήκος σκηνή από μαλλί αιγών. Στην προϊσλαμική εποχή 
η qubbā χρησιμοποιήθηκε ως κινητό ιερό των νομάδων, βλ. T. STAUBLI: Das Image der 
Nomaden …ό. π. σελ. 130.  
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λατρευτικοί λίθοι. Στην Πέτρα της Ιορδανίας υπάρχουν αναρίθμητες κόγχες 

στους βράχους, στις οποίες τοποθετούσαν τους ιερούς λίθους, αφού πρώτα τους 

είχαν μεταφέρει εκεί από κάποιον άλλο χώρο, στον οποίο φυλάσσονταν (εικ. 

681αβ)2518. Αν και στην πλειονότητά τους οι ιεροί λίθοι των Αράβων είχαν 

σταθερή θέση σε συγκεκριμένους χώρους, δεν είναι απίθανη και η περίπτωση 

της μεταφοράς ιερών λίθων πάνω σε μεταφερόμενα ιερά. Αυτό εμφανίζεται σε 

νομαδικούς λαούς που αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να μετακινηθούν και 

να στήσουν τον καταυλισμό τους σε άλλη περιοχή2519.  

 Σε κείμενα αράβων ποιητών της προϊσλαμικής περιόδου φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι οι θεοί εντός της qubbā συνοδεύουν το στράτευμα στη μάχη2520. Με 

τον τρόπο αυτό στο πεδίο της μάχης μεταφέρεται το είδωλο της θεότητας ή ο 

λατρευτικός λίθος της2521. Σε μια qubbā μπορούν να μεταφέρονται τα σύμβολα 

και για δυο θεότητες, όπως οι θεές al-Lat και al-ʿUzza2522. 

Σε νομαδικές φυλές των αρχών του 20ου αιώνα εμφανίζεται ένα αντικείμενο 

αρκετά όμοιο με την αρχαία qubbā, το λεγόμενο ʿotfe. Πρόκειται για μια μεγάλη 

κατασκευή που μοιάζει με σκηνή, η οποία προσαρμόζεται στο σαμάρι μιας 

ιδιαίτερα ξεχωριστής καμήλας και διακοσμείται με φτερά στρουθοκαμήλου (εικ. 

569)2523.  Το ζώο που μεταφέρει το ʿotfe προηγείται της φυλής, η οποία 

εγκαθίσταται ακριβώς εκεί που αυτό σταμάτησε. Λειτουργεί δηλαδή, όπως η 

κιβωτός της Διαθήκης κατά την πορεία στην έρημο2524.  Το ʿotfe ήταν ηγετικό 

σύμβολο και χρησίμευε στη μαντική ως μέσο χρησμοδότησης. Μια φορά τον 

χρόνο θυσιαζόταν η καμήλα που το μετέφερε και με το αίμα της χριόταν το 

2518  Βλ. J. PATRICH: The Formation of Nabatean Art, Jerusalem 1990 σελ. 53-54. R. WENΝING: 
“ The Betyls of Petra“ BASOR 324 (2001) σελ. 88-89, Εικ. 5 & 6. Γενικά για τη θρησκεία των 
Ναβαταίων βλ. T. WEBER & R. WENNIG: Petra – Antike Felsstadt zwischen arabischen 
Tradition und griechischen Norm, Mainz 1997, σελ. 105-110. 
2519 Βλ. R. KLINKE-ROSENBERGER: Das Götzenbuch, Kitab al- Așnam des Ibn Kalbi, Leipzig 
1941, σελ. 121-122. 
2520 Βλ. R. KLINKE-ROSENBERGER: Das Götzenbuch …ό. π. σελ. 35. 83. 
2521 Για παράδειγμα η al-Lat χαρακτηρίζεται ως ένας τετράγωνος λίθος. R. KLINKE-
ROSENBERGER: Das Götzenbuch …ό. π. σελ. σελ. 37. 92. 
2522 Η πληροφορία βρίσκεται στο έργο του At-Tabari. Βλ. R. KLINKE-ROSENBERGER: Das 
Götzenbuch …ό. π. σελ. 91. 
2523 T. STAUBLI: Das Image der Nomaden …ό. π. σελ. 127. 129 εικ. 5, Α. & Β. 
2524 Αριθμ. 10,33-36. 
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σύμβολο αυτό2525. Η συνήθεια αυτή θυμίζει δυο βιβλικά έθιμα, το αρνί του 

Πάσχα και το αίμα της ημέρας του Εξιλασμού. Το εντυπωσιακό παράλληλο με 

την κιβωτό της Διαθήκης είναι η χρήση του ʿotfe ως πολεμικού παλλαδίου στην 

μάχη. Στην περίπτωση αυτή μέσα στην κατασκευή αυτή στεκόταν μια παρθένα 

της φυλής, η οποία με τραγούδια και ιαχές αναπτέρωνε το ηθικό των ανδρών2526. 

Μια ιδιάζουσα περίπτωση είναι το ʿotfe των βεδουίνων Rwala, το οποίο καλείται 

abu zuhr al markab (εικ. 570)2527. Το αντικείμενο αυτό λειτουργεί ως το σύμβολο της 

παρουσίας του προπάτορα της φυλής Abu Zuhr και λειτουργεί ως κινητό 

ιερό/άρμα (al markab). 

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση εξέλιξης της αρχαίας qubbā είναι το 

ισλαμικό mahmal, το οποίο είχε επιβιώσει έως και το πρώτο μισό του 20ου 

αιώνα2528. Το mahmal είναι μια πυραμιδοειδής qubbā, την οποία μετέφερε μια 

καμήλα που προηγούνταν του καραβανιού των προσκυνητών που ξεκινούσαν 

από την Αίγυπτο για την Μέκκα (εικ. 571. 572. 573. 574.)2529. Η θέση στο σαμάρι 

του mahmal ήταν κενή, αλλά ο θρύλος κάνει λόγο για μια γυναίκα. Αυτό όμως 

που μετέφερε ήταν το ιερό βιβλίο του Ισλάμ, το κοράνι και μάλιστα εις διπλούν 

(η λεγόμενη ευλογία “Baraka”), ένα χειρόγραφο αντίτυπο με τη μορφή του 

βιβλίου και ένα δεύτερο στην αρχαία μορφή ενός κυλίνδρου2530. Η διττότητα αυτή 

ερμηνεύεται ως αντικατάσταση δυο ιερών λίθων. Κατά την πορεία του 

καραβανιού για το προσκύνημα το αντικείμενο αυτό συνόδευαν μουσικοί με 

μουσικά όργανα και πολεμιστές πάνω σε άλογα ή καμήλες. Η μορφή και η 

παράδοση που το συνοδεύει δείχνουν ότι προφανώς το mahmal προέρχεται από 

την προϊσλαμική εποχή και μετέφερε, όπως η αρχαία qubbā κάποιο ιερό 

2525 T. STAUBLI: Das Image der Nomaden …ό. π. σελ. 127. 
2526 Σύμφωνα με τους ερευνητές η συνήθεια αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι στο ʿotfe 
μεταφερόταν το σύμβολο μιας θηλυκής θεότητας βλ. T. STAUBLI: Das Image der Nomaden 
…ό. π. σελ. 127. 
2527  T. STAUBLI: Das Image der Nomaden …ό. π. σελ. 127-129. εικ. 5, Β. 
2528 Εξαιτίας της ιδιαίτερα αυστηρής στάσης των Γουαχαμπιτών της Σαουδικής Αραβίας, 
η παράδοση αυτή απαγορεύτηκε το 1937. Βλ. T. STAUBLI: Das Image der Nomaden …ό. π. 
σελ. 128. 
2529 T. STAUBLI: Das Image der Nomaden …ό. π. σελ. 128- 129. Εικ 5, C & D. Το mahmal 
αποτυπώνει και σε μια  χαλκογραφία  του ο Paul Lucas το 1719 βλ. S. FAROQHI: Herrscher 
über Mekka – Die Geschichte der Pilgerfahrt, Düsseldorf 22000,  εικ. σελ. 46-47. 
2530 T. STAUBLI: Das Image der Nomaden …ό. π. σελ. 128. 
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αντικείμενο, σε αυτό συνηγορεί και το όνομα του που προέρχεται από την 

αραβική ρίζα hamala2531. Τα δυο αντίτυπα του κορανίου θεωρούνται στην έρευνα 

ένδειξη ότι στην προϊσλαμική εποχή τέτοιες κατασκευές μετέφεραν (hml) τα ιερά 

σύμβολα δυο θεοτήτων, ίσως δυο λατρευτικές, λίθινες στήλες.  

 

ΙΙΙ.2.2.9.  Η θεολογία της κιβωτού  

Όπως παρουσιάστηκε από το βαβυλωνιακό κείμενο για την κατασκευή του 

ιερού ειδώλου του θεού Šamaš στο Σιπάρ, οι θεοί στην Μεσοποταμία 

αποκαλύπτουν τη μορφή τους, ώστε να κατασκευαστεί το είδωλό τους2532. Αυτό 

γίνεται μέσα από την αποκάλυψη προτύπων/μοντέλων των ανθρωπόμορφων 

θεών, όπως δείχνει το ανάγλυφο του θεού Šamaš. Ο Γιαχβέ όμως δεν αποκάλυψε 

την μορφή του, ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί το ιερό του είδωλο. 

Αποκάλυψε όμως πρότυπα/μοντέλα για την λατρεία του, όπως η σκηνή και τα 

ιερά σκεύη2533. Μάλιστα ο τεχνίτης είναι εφοδιασμένος με σοφία, γνώση, αλλά 

και το πνεύμα του Γιαχβέ2534. Το αντικείμενο που αντιμετωπίζεται όπως τα 

λατρευτικά είδωλα των θεών των άλλων λαών είναι η κιβωτός της διαθήκης, ένα 

κιβώτιο από ξύλο ακακίας, την κατασκευή του οποίου περιγράφει ο Ιερατικός 

κώδικας (Εξ. 25,10-39,35) κατά την παραμονή του λαού στο Σινά. Κατασκευαστής 

της κιβωτού δεν είναι άλλος από τον Βεσελεήλ, εντολοδόχος του τεχνίτη ο 

Μωυσής, ο οποίος ακολουθεί ακριβώς τις επιθυμίες και τα σχέδια που 

αποκάλυψε σε αυτόν ο Γιαχβέ στο ιερό όρος και το περιεχόμενό της είναι δυο 

λίθοι που ζήτησε ο θεός να λαξευτούν από τον Μωυσή. Επομένως, το λατρευτικό 

επίκεντρο σύμφωνα με την θέληση του Γιαχβέ  δεν είναι το ομοίωμα ενός ταύρου  

ή ένα ανθρωπόμορφο είδωλο, αλλά ένα κιβώτιο με δυο επεξεργασμένες λίθινες 

πλάκες. Τον όρο "επεξεργασμένη λίθος" ή "λίθινη στήλη" χρησιμοποιεί και μια 

φοινικική επιγραφή  από την Καρχηδόνα που χαρακτηρίζει την λίθινη στήλη ως 

mnșbt pslt, ως "γλυπτή, επεξεργασμένη ματσεβά", αφιερωμένη στον Βάαλ Σαμήμ, 

την Τιννίτ, τον Βάαλ Χαμμών και τον Βααλ μγνμ, στο ιερό του Βάαλ Χαμμών 

2531 Η ρίζα hamala έχει τη σημασία μεταφέρω βλ. το νεοελληνικό «χαμάλης».  
2532 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder…ό.π., σελ. 141-149. 
2533 A. BERLEJUNG: Der Handwerker als Theologe… ό. π., σελ. 157.  πρβλ. της ιδίας: Die 
Theologie der Bilder…ό.π., σελ. 147 σημ. 807 & 312 σημ. 1493. 
2534 A. BERLEJUNG: Der Handwerker als Theologe… ό. π., σελ. 157-158. 
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στην πόλη2535. Αυτές οι δυο επεξεργασμένες λίθοι γίνονται από τον κύκλο του 

Δευτερονομίου κατανοητές ως δυο ενεπίγραφες πλάκες με τους Δέκα Λόγους, 

της εντολές του θεού της εξόδου2536. 

  Προφανώς με την πυρπόληση του ναού το κιβώτιο καταστράφηκε, πολύ 

πιθανόν και το δίχως αξία για τους κατακτητές περιεχόμενό της. Στα βιβλικά 

έργα των ελληνιστικών χρόνων (2 Μακαβ. 2,4) υπάρχει η ελπίδα ότι ο προφήτης 

Ιερεμίας έκρυψε την κιβωτό σε ένα σπήλαιο, από το οποίο θα φανερωθεί, όταν 

αποκαταστήσει ο κύριος τη δόξα του Ισραήλ2537. Σε μια εποχή που η κιβωτός έχει 

σίγουρα χαθεί, αφού κανείς δεν κραυγάζει «ορίστε η κιβωτός της Διαθήκης του 

Γιαχβέ», σύμφωνα με το Ιερ. 3,16-17, τότε  η ίδια η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί 

θρόνος του Γιαχβέ ( .2538(יקראו לירושלם כסא יהוה  Η προφητική αυτή παράδοση  

πιθανόν αρνήθηκε την ανακατασκευή της κιβωτού2538F

2539, θεωρώντας την μάλλον 

ως περιττή2539F

2540. Ίσως το περιττό της κιβωτού στο βιβλίο του Ιερεμία θα πρέπει να 

κατανοηθεί περισσότερο με την αντίληψη του Ιερ. 31,33, σύμφωνα με το οποίο οι 

εντολές του θεού δεν γράφονται σε λίθινες πλάκες, αλλά στις καρδιές των 

ανθρώπων 2540F

2541.  Όμως για  τον προφήτη  ο θρόνος του θεού, δηλαδή η  αρχαία 

λατρεία με τα σύμβολά της δεν είναι πια τα κατεστραμμένα ή χαμένα ιερά 

αντικείμενα του 1ου ναού, αλλά η ιερή πόλη, η Ιερουσαλήμ που προσπαθεί να 

ορθοποδήσει μετά την αιχμαλωσία με το χτίσιμο του 2ου ναού2541F

2542. Όπως φαίνεται 

2535 H. DONNER - W. RÖLLIG: KAI ΙΙ., επιγρ. αρ. 78, σελ. 96-97. (CIS I 3778) Η στήλη 
χρονολογείται στον 3ο π.Χ. αιώνα. 
2536 Βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 295-296. 
2537 P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 279-280. 
2538 O. KEEL: „Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild ...ό.π. σελ. 
260.  
2539 Προφανώς υπήρξε και κάποια ομάδα που υποστήριζε την κατασκευή μια νέας 
κιβωτού βλ. M. KÖCKERT: „Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“, στο  ZThK 106 (2009)  
σελ. 397. 
2540 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 215. Προφανώς υπήρξαν περισσότερες 
προτάσεις για το  δαβίρ του μεταιχμαλωσιακού ναού. Στον προφήτη Ζαχαρία φαίνεται 
για παράδειγμα να έχει τον πρώτο ρόλο η επτάφωτη λυχνία. Βλ. O. KEEL: Jahwe – 
Visionen und Siegelkunst… ό. π. σελ. 274-320, και του ιδίου: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. 
σελ. 1009-1026. 
2541 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 916. 
2542 O. KEEL: „Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild ...ό.π. σελ. 
260. Αντίθετα, για μια εσχατολογική κατανόηση της ρήσης χωρίς να σχετίζονται τα 
λεγόμενα με την απώλεια της ιστορικής κιβωτού. βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten 
Testament…ό. π. σελ. 222-227. Για τον ερευνητή η κιβωτός στο μοναδικό  προφητικό 
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από τα κείμενα του βιβλίου του προφήτη Ιερεμία, η κιβωτός εξαφανίστηκε από 

την λατρεία του μεταιχμαλωσιακού ναού. Ο ίδιος ο προφήτης τουλάχιστον από 

τα λεγόμενα στο βιβλίο του συμβάλλει στο να ξεπεραστεί αυτή η απώλεια 

μιλώντας για μια νέα διαθήκη  με τις εντολές του θεού στις καρδιές και όχι στις 

πλάκες. Οι παραδόσεις τις ελληνιστικής εποχής θέλουν τον προφήτη Ιερεμία να 

διασώζει την κιβωτό και τη σκηνή της συναντήσεως κάπου σε μια σπηλιά στο 

όρος Νεβώ2543, ενώ στην Αποκάλυψη του Ιωάννου με την έβδομη σάλπιγγα 

ανοίγει ο ουρανός και φαίνεται η κιβωτός της διαθήκης μέσα στον ουράνιο 

ναό2544.   

 Η σημασία της όμως έχει να κάνει με το ερώτημα για το πως γινόταν 

αισθητή η παρουσία του θεού στον προαιχμαλωσιακό ναό της Ιερουσαλήμ, αλλά 

και πριν ακόμα τον ναό στην πορεία του λαού στην έρημο2545. Όπως 

παρουσιάζεται στην Π.Δ. αναλαμβάνει  η κιβωτός να παίξει το ρόλο που παίζουν 

στις θρησκείες της αρχαίας Ανατολής τα λατρευτικά είδωλα των θεών2546, ακόμα 

και αν οι διαφορετικές γραμματειακές παραδόσεις των βιβλικών συγγραφέων 

περιγράφουν διαφορετικά το ίδιο αντικείμενο2547. Η κιβωτός γίνεται το ορατό 

σύμβολο της παρουσίας του θεού ανάμεσα στον λαό του. Παρουσιάζεται ως το 

σταθερό «σημείο» της ιεράς ιστορίας, την οποία εκθέτουν οι συγγραφείς της Π.Δ. 

ως μια πορεία από το ιερό όρος του αρχέγονου παρελθόντος, το Σινά, προς το 

ιερό όρος της ιεράς ιστορίας του Ιούδα, αλλά και του ενιαίου Ισραήλ του Δαβίδ 

και του Σολομώντα, το ιερό όρος της Σιών.  Ιερό είδωλο ή σύμβολο συνδεδεμένο 

με τον Γιαχβέ κατά την αρχέγονη ιερά ιστορία δεν φαίνεται ότι υπήρχε στην 

κείμενο της Π.Δ θα πρέπει να κατανοηθεί pars pro toto για την αρχαία λατρεία και όχι ως 
το ίδιο το αντικείμενο, το οποίο είχε ήδη πολύ πριν το κείμενο εξαφανιστεί.   
2543 2 Μακ. 2,5. 
2544 Αποκ. 11,19. 
2545 P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 299. 
2546 Έχει και το προτέρημα ότι δεν είναι ούτε ανθρωπόμορφη, ούτε ζωόμορφη, ούτε κάτι 
ενδιάμεσο, παρά μόνο ένα κουτί. Βλ. P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. 
σελ. 291. 
2547 Όπως παρατηρεί στην μονογραφία του για την κιβωτό ο P. PORZIG, η Π.Δ. προβάλλει 
τέτοια εικόνα για την κιβωτό της διαθήκης που δίνει την εντύπωση ότι είναι πολύ 
περισσότερο ένα αντικείμενο-προϊόν της θεολογικής-συγγραφικής ιστορίας του αρχαίου 
Ισραήλ, παρά ένα ρεαλιστικό, ιστορικό αντικείμενο της λατρείας του Γιαχβέ. βλ. P. 
PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 287-300. 
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Ιερουσαλήμ2548, παρά μόνο το θυσιαστήριο της, ως τόπος Μωρία, τόπος της 

θυσίας του Αβραάμ, όπως θα ισχυριστεί μια παράδοση που ξεκινά με τον 

Χρονικογράφο2549. Ο μοναδικός κρίκος της αλλοδαπής προέλευσης του 

ελευθερωτή θεού της εξόδου από την Αίγυπτο, του  Γιαχβέ από το Σινά, το Σεήρ 

και τις νότιες ερήμους με το όρος της Σιών είναι η κιβωτός της Διαθήκης του 

Γιαχβέ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2548 P. PORZIG: Die Lade Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 298. 
2549 Η ταύτιση του όρους Μορία με την Ιερουσαλήμ είναι μια μεταιχμαλωσιακή θεολογική 
κατανόηση βλ. S. MITTMANN: „ha-Morijja – Präfiguration der Gottesstadt Jerusalem 
(Genesis 22, 1-14.19)“ στο M. HENGEL, S. MITTMANN & A. M. SCHWEMER: La Cité de Dieu 
– Die Stadt Gottes, Tübingen 2000, σελ. 67-97.   
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ΙΙΙ.2.3. ΤΑ ΧΕΡΟΥΒΙΜ  

 

ΙΙΙ.2.3.1. Ο Ναός και το δαβιρ  

Όπως βεβαιώνουν εβραϊκές πηγές, αλλά και συγγραφείς από τον 

ελληνορωμαϊκό κόσμο το Άγιο των Αγίων του δευτέρου ναού της Ιερουσαλήμ 

ήταν κενό. Το κρισιμότερο ερώτημα στην έρευνα για το ανεικόνιστο έχει να 

κάνει με το περιεχόμενο του χώρου αυτού την εποχή πριν από την αιχμαλωσία. 

Μεγάλη σημασία για τη διερεύνηση του ιεροσολημιτικού ναού πριν την 

καταστροφή του 587 π.Χ. έχουν τα κεφ. 6. και 7. στο 1 Βασ. (Ο΄ Γ΄ Βασ.) Αν και σε 

πολύ πρόσφατα ερευνητικά έργα οι πληροφορίες γίνονται δεκτές και 

υιοθετούνται από την ιστοριογραφία ως ιστορικές πηγές, η ενότητα αυτή 

παρουσιάζει αρκετά προβλήματα2550. Κυρίως έχει αμφισβητηθεί η αξιοπιστία των 

πληροφοριών που αφορούν τις διαστάσεις του ναού, το μέγεθος των 

λειτουργικών του αντικειμένων, αλλά και την υπερβολικά πολυέξοδη 

διακόσμηση του2551. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι πρόκειται 

για ένα κείμενο που αντανακλά τον πραγματικό ναό του 10ου αιώνα π.Χ., παρά 

μόνο ότι ο στόχος του είναι να εξιδανικεύσει τον ιερό αυτό χώρο μέσα από την 

υπερβολή στο μέγεθος και την διακόσμηση2552.   

 Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για μια νέα εξολοκλήρου κατασκευή ή για 

την ανακαίνιση και την διαμόρφωση ενός αρχαιότερου ναού της ιεβουσητικής 

πόλης2553. Η διήγηση της Π.Δ.  για το χτίσιμο του ναού παρουσιάζει περισσότερο 

την κατασκευή των βοηθητικών χώρων γύρω από τον κεντρικό ναό (1 Βασ. 6), ο 

οποίος πιθανόν προϋπήρχε και διαμορφώθηκε από τον Σολομώντα κατάλληλα 

2550  Για μια κριτική θεώρηση της αξιοποίησης των βιβλικών πηγών στο ζήτημα του ναού 
της Ιερουσαλήμ στην πρόσφατη βιβλική έρευνα βλ. J. KAMLAH: „Der salomonische 
Tempel. Paradigma der Verknüpfung von biblischer Exegese und Archäologie für eine 
Rekonstruktion der Religionsgeschichte Israels“, στο Verkündigung und Forschung 51 (2008) 
σελ. 40- 51. Για τα επιμέρους ζητήματα του ναού βλ.  O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό. 
π. σελ. 264-333. 
2551 Βλ. J. KAMLAH: „Der salomonische Tempel….ό.π. σελ. 50. 
2552 Βλ. J. KAMLAH: „Der salomonische Tempel….ό.π. σελ. 50  
2553 Βλ. M. GÖRG: Die Beziehungen zwischen dem alten Israel und Ägypten, Darmstadt 1997, σελ. 
85. 
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για να στεγάσει την λατρεία του Γιαχβέ2554. Στην έρευνα υπάρχουν σήμερα δυο 

βασικές θεωρίες για την ταυτότητα της θεότητας, την οποία διαδέχτηκε ο Γιαχβέ 

στην κατεκτημένη από το Δαβίδ Ιεβούς2555. Η πρώτη προσέγγιση στηρίζεται στην 

μοναδική διήγηση της Π.Δ. που αναφέρεται ρητά στην προϊσραηλιτική 

Ιερουσαλήμ (Γεν. 14,18) και την θεότητα Ελ-Ελγιόν, τον Ύψιστο θεό, τον 

δημιουργό του ουρανού και της γης2556. Η δεύτερη ερμηνεία προτάθηκε τα 

τελευταία χρόνια από τον O. KEEL, ο οποίος προτείνει την εξήγηση ότι ο ναός 

της Ιερουσαλήμ ανήκε σε μια ηλιακή θεότητα, την οποία διαδέχτηκε ο Γιαχβέ2557. 

Μάλιστα το ανεικόνιστο της λατρείας και η απουσία εικονογραφίας του Γιαχβέ 

μπορεί να συσχετιστεί σύμφωνα με τον ίδιο με τους συμβολισμούς στην λατρεία 

του ηλιακού θεού στον δυτικοσημιτικό χώρο2558. Μια τρίτη άποψη κάνει λόγο για 

2554 Σε κάθε περίπτωση ο χώρος που γίνονται η εργασίες είναι ιερός. Αυτό φαίνεται και 
από την απαγόρευση των λιθοξόων να εργάζονται εκεί, όπου χτίζεται ο ναός, ώστε να 
αποφευχθεί ο θόρυβος. Κάτι τέτοιο φαίνεται λογικό μόνο στην περίπτωση που ο χώρος 
ήδη θεωρείται ιερός και διεξάγονται τελετουργίες και εορτασμοί. Φαίνεται λογικό ο ναός 
να χτίστηκε σε ένα παλαιότερο υπαίθριο ιερό (βαμά, υψηλόν), δεν αποκλείεται όμως να 
προηγήθηκε στο χώρο και ένας παλαιότερος ιεβουσητικός ναός, ο οποίος θα 
ανακαινίστηκε από τους απογόνους του Δαβίδ βασιλείς και θα διαμορφώθηκε 
κατάλληλα για την λατρεία του Γιαχβέ. Βλ.  R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels…ό.π. 
σελ. 196 σημ. 15, &  O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 265-266. 
2555 Για την κατάκτηση της πόλης από το Δαβίδ και τη σημασία της βλ. Μ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο κύριος εβασίλευσεν...ό.π. σελ. 23-29 και  H. DONNER: Geschichte des 
Volkes Israel…ό. π. σελ. 220-224. 
2556 Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο κύριος εβασίλευσεν...ό. π. σελ. 75-82 &  88-97. 
2557 Βλ. Ο. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen und ihre Träger 
und Trägerinnen“ F. Hahn, F-L. Hossfeld, H. Jorissen & A. Neuwirth:Zion Ort der Begegnung, 
(BBB 90), Bodenheim 1993, σελ. 439-502 ιδιαιτ. 486-502, του ιδίου:„Sturmgott- Sonnengott- 
Einziger, Ein neuer Versuch, die Entstehung des judäischen Monotheismus historisch zu 
verstehen “, στο Bibel Und Kirche 49, 2, (1994), σελ. 82-92, του ιδίου: „Der salomonische 
Tempelweihspruch“ στο O. Keel & E. Zenger:Gottesstadt und Gottesgarten, Freiburg 2002, σελ. 
9-23, & O. KEEL & C. UELINGER:  „Jahwe und die Sonnengottheit von Jerusalem“, Ein Gott 
allein?, JHWH-Verehrung und biblischer Monotheismus im Kontext der israelitischen und 
altorientalischen Religionsgeschichte, στο W. Dietrich & M. Klopfenstein (OBO139), Göttingen 
Freiburg 1994, σελ. 269-306, & τέλος στο μνημειώδες έργο του O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems und die Entsteheung des Monotheismus, Göttingen 2007. 
2558 Βλ. Ο. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen...ό.π. σελ. 489-496, 
αλλά και στο επιστέγασμα του ερευνητικού του έργου: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 
Αντίθετα στα πρώιμα έργα του το ανεικόνιστο ερμηνεύεται ως κληρονομιά της 
νομαδικής ζωής και της απουσίας τέχνης βλ. του ιδίου: Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine 
Deutung der Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 und 10 uns Sach 4 (SBS 84/85), Stuttgart 1977,  
σελ.37-45. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 
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τον ινδοάρειο θεό του ουρανού, όπως δείχνει το όνομα Αραούνα 

(Faruna=ουρανός), το αλώνι του οποίου αγόρασε ο Δαβίδ για να χτίσει το ναό2559.  

 Σύμφωνα με την βιβλική περιγραφή2560 ο ναός του Σολομώντα ήταν ένα 

μακρύ κτίριο με είσοδο από τα ανατολικά. Την είσοδο πλαισίωναν δυο στύλοι 

χωρίς αρχιτεκτονική λειτουργία με περίτεχνο διάκοσμο, γνωστοί με τα ονόματα 

Γιαχιν και Βοάζ2561. Το πρώτο μέρος του ναού ήταν ο πρόναος (ulam) 2562.  Ο 

πρόναος  διαχωριζόταν από τον κεντρικό χώρο του ναού (qodes, hehal) με μια 

δίπτυχη ξύλινη θύρα, στις επιφάνειες της οποίας υπήρχαν παραστάσεις από 

2559 E. OTTO: Das Antike Jerusalem – Archäologie und Geschichte, München 2008, σελ. 51. 
2560 Δεν είναι σαφές αν η βιβλική περιγραφή αναφέρεται στο ναό του 9ου π.Χ. αιώνα ή 
στην κατάσταση του κτιρίου στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα, λίγο πριν από την 
καταστροφή του. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στο δευτ. ιστορ. έργο σημειώνονται αλλαγές 
στον χώρο, νεωτερισμοί στην λατρεία, άλλα και ριζικές μεταρρυθμίσεις κατά την 
περίοδο της βασιλείας.  Για τον ναό του Σολομώντα βλ. Β. ΒΕΛΛΑ: Εβραϊκή Αρχαιλογία, 
Αθήνα 31996, σελ. 118-134, Δ. ΚΑΪΜΑΚΗ: Ο ναός του Σολομώντος. Ιστορία – Θεολογία, 
Θεσσαλονίκη 1995, Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αρχαιολογία και Θεσμολογία της Βιβλικής 
Παλαιστίνης, Αθήνα 2004, σελ. 167-179 & Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Αρχαιολογία και Θεσμολογία 
του βιβλικού Ισραήλ, Αθήνα 2013, σελ. 309-319. 
2561 Η αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως ναούς (Χαζόρ, Αράδ) στην είσοδο των οποίων 
βρέθηκαν βάσεις για δυο κίονες χωρίς προφανώς αρχιτεκτονική λειτουργία. Βλ. . W. 
ZWICKEL: Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994, σελ. 269. 282. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ομοιώματα ναΐσκων από πηλό που παρουσιάζουν δυο 
στύλους με περίτεχνο φυτικό διάκοσμο στην είσοδο τους. Για τη διακόσμηση και την 
αινιγματική σημασία των δυο κιόνων βλ. K. JAROŠ: Die Stellung  des Elohisten…ό.π. σελ. 
153-154, S. SCHROER: In Israel gab es Bilder…ό.π. σελ. 57-59. Πρβλ O. KEEL: Die Welt der 
Altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, Göttingen 51996, σελ. 144-146 & O.KEEL 
/C. UELINGER: Göttinnen, Götter und Gottessymbole, (QD) Freiburg 52001, σελ. 194-195. Ο M. 
GÖRG (Die Beziehungen zwischen dem alten Israel und Ägypten, Darmstadt 1997, σελ. 83) 
θεωρεί ότι ο Γιαχίν και ο Βοαζ ανταποκρίνονται στους κίονες του πρόναου των ιερών της 
αρχαίας Αιγύπτου, των οποίων η διακόσμηση και οι επιγραφές παραπέμπουν στην 
συμβολική της εξουσίας του φαραώ και στην εγγύηση των θεών για την στερέωση και 
την περαιτέρω ύπαρξή της βασιλείας του. Περισσότερο πειστική  φαίνεται η εξήγηση του 
φαινομένου στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής των φοινικικών ναών, όπως του ιερού του 
Μελκάρτ ή του Βάαλ Σαμήμ στην Τύρο. Βλ. G. MARKOE: Die Phönizier…ό.π.  σελ. 130-131  
και εικ. σελ. 43 & O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems … ό. π. σελ. 288 εικ. 169. 
2562 Στην έρευνα ο όρος ullam ετυμολογείται από την αιγυπτιακή λέξη “wrm”  που 
σημαίνει πρόναος. Βλ. M. GÖRG: Die Beziehungen zwischen dem alten Israel und Ägypten, 
Darmstadt 1997, σελ. 83. Για τους χώρους και το πρόβλημα της προέλευσης του 
αρχιτεκτονικού τύπου του ναού της Ιερουσαλήμ βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen 
Bildsymbolik und das Alte Testament, Göttingen 51996, σελ. 133-144. Εικ. βλ. R. ALBERTZ: 
Religionsgeschichte Israels…ό.π. σελ. 197-198. Πρβλ. W. ZWICKEL:   Der Tempelkult in Kanaan 
und Israel, Tübingen 1994. Μια πρόσφατη κριτική τοποθέτηση βλ. J. KAMLAH: „Der 
salomonische Tempel….ό.π. σελ. 40-51. 
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άνθη, φοινικόδεντρα και χερουβίμ (1 Βασ. 6,35)2563. Όμοια διακόσμηση με 

ανάγλυφα χερουβίμ και φοίνικες βλέπει ο συντάκτης του κειμένου και στην 

ξύλινη επένδυση των εσωτερικών τοίχων του κεντρικού τμήματος, προφανώς 

όπως συμβαίνει με τους λίθινους ορθοστάτες στα χετιτικά οικοδομήματα που η 

αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως (1 Βασ. 6,29 & Ιεζ. 41,18). Επίσης, 

χερουβίμ, λέοντες, αλλά και ταύροι αναφέρονται  ως διακόσμηση των λουτήρων 

(μεχωνωθ) στην αυλή του θυσιαστηρίου  (1 Βαα. 7,16). Επίσης, δώδεκα χάλκινα, 

τρισδιάστατα ομοιώματα ταύρων σήκωναν την χυτή θάλασσα στο προαύλιο 

δίπλα από το θυσιαστήριο  (1 Βασ. 7,13)2564.  

 Στο πίσω μέρος του κυρίως ναού κατασκευάστηκε από ξύλο μια αίθουσα 

με την ονομασία δαβιρ ή Άγιο των Αγίων2565. Το δαβιρ είχε κυβικό σχήμα 

(20x20x20 πήχες) και σύμφωνα με την διήγηση επιχρυσώθηκε για να δεχτεί την 

Κιβωτό της Διαθήκης του Γιαχβέ. Πρόκειται για έναν αρκετά μεγάλο και 

αυτόνομο χώρο στα δυτικά του κυρίως ναού, ώστε μπορεί να γίνει λόγος για μια 

τριμερή διαίρεση του ιεροσολυμητικού ιερού, ακριβώς όπως στα συριακά ιερά 

των περιοχών Άϊν Νταρά και Τέλλ Ταϊνάτ2566. Το Άγιο των Αγίων επικοινωνούσε 

και αυτό με μια ξύλινη θύρα με τον κυρίως ναό, την οποία επίσης διακοσμούσαν 

χερουβίμ, φοίνικες και άνθη (1 Βασ. 6,32). 

2563 Βλ.  S. SCHROER: In Israel gab es Bilder…ό.π. σελ. 50-54. Πρβλ. M. METZGER: „Keruben 
und Palmetten als Dekoration im Jerusalemer Heiligtum und Jahwe, der Nahrung gibt allem 
Fleisch “,  στο F. Hahn, F-L. Hossfeld, H. Jorissen und A. Neuwirth: Zion Ort der Begegnung, 
(BBB 90), Bodenheim 1993, σελ. 503-529. Βλ. και του ιδίου: „Jahwe, der Kerubenthroner, die 
von Keruben flankierte Palmette und Sphingenthronen aus dem Libanon“, στο L. von 
Oorschot, D. Römheld, H.M. Wahl: Wer ist wie du, Herr unter den Göttern? Festschrift für Otto 
Kaiser zum 70. Geburstag, I.Kottsieper, Göttingen 1994, σελ. 75-90. πρβλ. O.KEEL/ 
C.UELINGER: Göttinnen...ό.π. σελ. 191-194. 
2564 Για τη συμβολική των ταύρων βλ. S. SCHROER: In Israel gab es Bilder…ό.π. σελ. 82-84. 
2565 Ο E. OTTO θεωρεί ότι πρόκειται για ένα λιθόκτιστο τμήμα του ναού (πρβλ. Ιεζ, 41,3), 
το οποίο στη συνέχεια επενδύθηκε από ξύλο. βλ. E. OTTO: Das Antike Jerusalem - 
Archäologie und Geschichte, München 2008, σελ. 52. 
2566 Για τα ιερά αυτά βλ. στον τόμο του συνεδρίου για τη σχέση του ιεροσολημιτικού ναού 
με τους ναούς της Εγγύς Ανατολής την ίδια εποχή στο Τübingen  J. KAMLAH: Temple 
Building and Temple Cult Architecture and Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.– 1. 
Mill. B.C.E.), Wiesbaden 2012, το άρθρο του T. HARRISON: “West Syrian megaron or Neo-
Assyrian Langraum? The Shifting Form and Function of the Tell Tayınat (Kunulua) 
Temples”, σελ. 3-22., και  του M. NOVAK: “The Temple of Ain Da¯ra in the Context of 
Imperial and Neo-Hittite Architecture and Art” , σελ. 41-54. 
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Στην Π.Δ. ο ναός της Ιερουσαλήμ χαρακτηρίζεται γενικά ως בית יהוה 

«οίκος του Γιαχβέ» (π.χ. Ψαλ. 5,8. 23,6), ως היכל «ανάκτορο»2567 (π.χ. Ψαλ. 5,8 27,4 

κ.α.), מינה «κατάπαυση» ή «καταφύγιο», ως משכן «κατοικία» ή «κατασκήνωμα» 

(Ψαλ. 26,8. 74,7), καθώς και מקום «τόπος». Οι όροι αυτοί δεν προσδιορίζουν έναν 

λατρευτικό χώρο, παρά μόνο, εάν συνδεθούν με την θεότητα2568. Ο θρησκευτικός 

όρος είναι  מקדש και קדש, ιερό, ναός2569. Στην αρχαία Ανατολή ο ναός 

θεωρούνταν η κατοικία της θεότητας2570, ως ο χώρος που σαν κοσμικός άξονας 

συνδέει τον κόσμο των ανθρώπων με τον κόσμο των θεών, σημείο συνάντησης 

ουρανού και γης. Κάθε αρχιτεκτονικό μέρος   του εντάσσεται σε ένα σύστημα 

συμβόλων που εκφράζουν και ταυτόχρονα περιχαρακώνουν την λειτουργία της 

επικοινωνίας αυτής, επειδή ο ναός της πόλης ισχύει ως το κοσμικό κέντρο του 

σύμπαντος2570F

2571.  

Το επίκεντρο  του ναού της Ιερουσαλήμ, όπως φαίνεται όχι μόνο από την 

αρχιτεκτονική διάταξη, αλλά και από την ιδιαίτερη ονομασία του είναι η 

αίθουσα στα δυτικά του hehal, το δαβιρ, περισσότερο γνωστό με τον υπερθετικό 

 Άγιο των Αγίων», δηλ. το αγιότερο, το πιο ιερό (σημείο) του» קדש קדשים

τεμένους. Ο όρος «Ἅγια Ἅγίων» εμφανίζεται σε μεταιχμαλωσιακά κείμενα2571F

2572, 

ενώ αρχαιότερη φαίνεται η ονομασία «δαβιρ», όπως απλά μεταγράφεται και 

στην Μετάφραση των Ο 2́572F

2573. Το κυβικό αυτό τμήμα (με πλευρά 10 μέτρων 

περίπου) αναπαρίσταται από τους ερευνητές με δυο τρόπους, είτε υπερυψωμένο 

και βατό από μια σειρά από βαθμίδες, είτε στο ίδιο ύψος με τον υπόλοιπο ναό 

2567 Η ονομασία αυτή προέρχεται από το ακκαδικό E-kalu, μεγάλο σπίτι. Βλ. O. KEEL: Die 
Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 133. 
2568 Βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 133. 
2569 Βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 153. 
2570 Βλ. H. NIEHR: Religionen in Israels Umwelt, (Die Neue Echter Bibel 5) Würzburg 1998, σελ. 
43. 
2571 Βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 151-155. Πρβλ. B. 
JANOWSKΙ: „Die heilige Wohnung des Höchsten – kosmologische Implikationen der 
Jerusalemer Tempeltheologie “ στο  O. Keel & E. Zenger: Gottesstadt und Gottesgarten, 
Freiburg 2002, σελ. 24-68. 
2572 Η επεξήγηση στο στίχο 1 Βασ. 6,16 ότι το δαβίρ κατασκευάζεται ως «Ἅγια τῶν Ἅγίων» 
δείχνει ότι ο όρος δαβίρ είναι άγνωστος στους περισσότερους αναγνώστες. Προφανώς, 
πρόκειται για μεταιχμαλωσιακή προσθήκη. βλ. W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, 
Mainz 1999, σελ. 73-74. 
2573 Βλ. Δ. ΚΑΪΜΑΚΗ: Ο ναός του Σολομώντος... ό. π. σελ. 46. 

596 
 

                                                             



(εικ. 575. 576)2574. Στην Π.Δ λόγος για βαθμίδες ή για ένα υπερυψωμένο podium 

δεν γίνεται πουθενά, αλλά και ο χώρος πάνω από το δαβίρ, όπως τονίζει ο W. 

ZWICKEL, είναι απαραίτητος για τα δοκάρια, τα οποία στηρίζουν την κατασκευή 

της στέγης του ναού από ξύλο κέδρου (1 Βασ. 6,9)2575. Έτσι, για λόγους στατικής 

της στέγης θα πρέπει  να αποκλειστεί κάποιο υπερυψωμένο και κατά συνέπεια 

προσιτό με αναβαθμίδες  δαβιρ. 

 Όπως φαίνεται, ο ναός παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από τους ναούς 

της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Εποχής του Σιδήρου στην περιοχή της 

Παλαιστίνης. Παραδοσιακά υπήρχαν την εποχή εκείνη στην Παλαιστίνη δυο 

δυνατότητες για την αρχιτεκτονική απόδοση της ιερότητας του κεντρικού 

λατρευτικού χώρου ενός ναού: Είτε η λατρευτική κόγχη στον τοίχο απέναντι από 

την είσοδο, είτε ένα χτιστό βάθρο (podium) στον ίδιο χώρο, είτε ακόμα και ο 

συνδυασμός των παραπάνω2576.  Το ιερότερο σημείο του ναού του Σολομώντα 

φαίνεται ότι δεν εντάσσεται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες από την 

τοπική αρχιτεκτονική παράδοση ναοδομίας, αλλά φαίνεται να ακολουθεί τις 

παραδόσεις ενός γειτονικού πολιτισμού, της Αιγύπτου.      

 Στο εβραϊκό κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος δεβιρ (דביר), ο οποίος 

φαίνεται να προέρχεται από τα αιγυπτιακά2576F

2577. Η λέξη συναντάται σε μια 

αιγυπτιακή λίστα ξύλινων αντικειμένων, τα οποία κατασκευάστηκαν 

αποκλειστικά για λατρευτική χρήση. Το κείμενο χρονολογείται ανάμεσα στην 

21η με την 22η δυναστεία (περίπου 1090-730 π.Χ.). Ανάμεσα στα αντικείμενα αυτά 

(αγάλματα των θεών, ιερές λέμβοι κ.α.)  εμφανίζεται κάποιο αντικείμενο με το 

2574 Βλ. 1 Βασ. 6,19-20. Αναφέρεται ότι το ύψος του ναού ήταν 30 πήχεις. Στην περίπτωση 
αυτή το Άγιο των Αγίων παραμένει ένας χώρος  με 20 πήχεις ύψος, ο οποίος, είτε απείχε 
10 πήχεις από την οροφή (ακριβώς έτσι αναπαριστά το ναό ο T. Busink ), είτε ήταν 
υπερυψωμένος πάνω σε μια βάση ύψους 10 πήχεων και η πρόσβαση ήταν εφικτή με 
αναβαθμίδες, όπως και σε άλλα ιερά της εποχής στον χώρο της Συρίας. βλ. O. KEEL: 
Jahwe Visionen und Siegelgunst…ό. π. σελ. 60-61 εικ. 22 & 23 και του ιδίου: Die Welt der 
Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 137-139 εικ. 209. 210. 211,  και Δ. ΚΑΪΜΑΚΗ: Ο Ναός 
του Σολομώντα – Ιστορία – Θεολογία, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 38-48 εικ. σελ. 39 & 40. 
2575 Βλ. W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 75.  
2576  Για τις κατηγορίες βλ. W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 75-77. 
2577 Βλ. Ο. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 142. Πρβλ. W. 
ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 77. Πρβλ. M. GÖRG: Die Beziehungen 
zwischen dem alten Israel und Ägypten, Darmstadt 1997, σελ. 83. 
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όνομα dbr, το οποίο χαρακτηρίζεται με τα ιερογλυφικά «οίκος» και «ξύλο»2578. 

Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για έναν αιγυπτιακό «Ναό» ή «Ναΐσκο», όπως 

έχει επικρατήσει στη διεθνή ορολογία (Naos), στον οποίο ήταν τοποθετημένα τα 

λατρευτικά αγάλματα των θεών.  Οι Ναΐσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται στην 

Αίγυπτο ακόμα έως και την Ύστερη Αρχαιότητα ως χώροι φύλαξης των 

λατρευτικών ειδώλων. Μοιάζουν με ερμάρια και έχουν στην μια τους πλευρά 

ξύλινες θύρες (που ονομάζονταν «πύλες του ουρανού») που ανοίγονταν για την 

διεξαγωγή των σχετικών τελετουργιών (εικ. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83).  

 Η θέση του λατρευτικού αγάλματος ήταν εντός του σκοτεινού αδύτου των 

αιγυπτιακών ναών, ακριβώς στον ίδιο άξονα με την κύρια είσοδο και όλες τις 

πύλες του ιερού. Το Άγιο των Αγίων του ναού της Ιερουσαλήμ, αν εξαιρεθούν οι 

διαστάσεις2579, φαίνεται να μοιάζει αρκετά με τις κατασκευές αυτές. Βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι από την κύρια είσοδο του ναού, όπως οι Ναΐσκοι και  όπως 

αυτοί  είναι προσιτό με ξύλινες θύρες που κλείνουν και ανοίγουν  (1 Βασ. 6,31) 

(εικ. 577)2580. Αιγυπτιακές  τοιχογραφίες εικονίζουν τους θεούς, ένθρονους ή 

όρθιους εντός του Ναΐσκου με τις θύρες ανοικτές. Ο Ναΐσκος πολλές φορές 

αποδίδεται σαν ένα σχεδόν κυβικό οικοδόμημα περίπου όπως το ιεροσολημητικό 

δαβίρ (εικ. 578)2581. Σε αρκετά ευρήματα από τις φοινικικές μητροπόλεις και 

αποικίες φαίνεται ότι και οι Φοίνικες είχαν υιοθετήσει το αιγυπτιακό δαβίρ για 

τους δικούς  τους λατρευτικούς, ιερούς τόπους. Σε φοινικικά ευρήματα που 

αποδίδουν Ναΐσκους εμφανίζονται οι ανθρωπόμορφες θεότητες στην πρόσοψη, 

2578 Ο. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 142. Μετάφραση του 
αποσπάσματος στον W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 77. 
2579 Σύμφωνα όμως με τις διαστάσεις του θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν αυτόνομος 
χώρος. Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems … ό. π. σελ. 289. 
2580 O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 143. 147 εικ. 229. 148 εικ. 230. 
152 εικ. 238a. Βλ. W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 77-79. Εικ. 27 & 28. 
Σύμφωνα με τις αξονομετρικές αναπαραστάσεις των αιγυπτιακών ιερών (π.χ. ο ναός της 
Kalabsha, 18 χλμ. νότια του Ασσουάν στο παραπάνω έργο του O. KEEL, (εικ. 238a) ο 
Ναΐσκος είναι το κέντρο του ναού και βρίσκεται ακριβώς στο σημείο απέναντι από την 
κύρια είσοδο. Κάθε πύλη του ναού όσο πλησιάζει κανείς στο Άγιον των Αγίων γίνεται 
όλο και πιο μικρή. 
2581 Μια απλοποιημένη ζωγραφική απόδοση του ιερού του Άμμωνα στο Καρνάκ  που 
βρέθηκε στον τάφο του Νεφερηχοτέπ, ενός ανώτερου επιστάτη των κοπαδιών του ιερού, 
παρουσιάζει τον Ναΐσκο του ιερού, ελαφρά υπερυψωμένο. Ένας ιερέας πλησιάζει για την 
προσφορά θυμιάματος, ενώ δίπλα του εικονίζεται μια τράπεζα προσφορών.  Βλ. Ο. KEEL: 
Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 109 εικ. 162a. 
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αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις εικονίζονται άλλα λατρευτικά αντικείμενα, 

όπως σύμβολα ή λατρευτικές λίθινες στήλες (ματσεβώθ) (εικ. 163. 164. 165. 166. 

167. 168. 169. 170. 177. 183. 185. 186). 

Ένα σημαντικό στοιχείο των αιγυπτιακών «Ναΐσκων» είναι η διακόσμηση 

της πρόσοψης των κατασκευών αυτών κυρίως πάνω από τις θύρες.  Στις 

προσόψεις τους εμφανίζονται εκτός από φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα, ένας 

ηλιακός δίσκος, συνήθως φτερωτός και στην στέγη ένα γείσο από ουραιούς2582.  

Με τον όρο «ουραιός» (ελ.) «uraeus» (λατ.) γίνεται κατανοητή η παράσταση της 

κόμπρας σε όρθια  θέση, έτοιμη προς επίθεση2583. Στην αρχαία Αίγυπτο η 

κόμπρα ως ουραιός έχει τον ρόλο ενός προστάτη θεού, επειδή ακριβώς με την 

φωτιά της (το δηλητήριο) εξοντώνει τους εχθρούς των θεών και του φαραώ2584. 

Αυτό επιτυγχάνεται  από το διάδημα που φορούν οι θεοί και ο φαραώ, πάνω στο 

οποίο βρίσκεται ένας ή περισσότεροι ουραιοί2585. Έτσι, από τον ουραιό στο 

μέτωπο ο φαραώ και οι θεοί της Αιγύπτου προστατεύονται και κατατροπώνουν 

τους εχθρούς τους. Εκτός από το μέτωπο τα πλάσματα αυτά προσφέρουν την 

προστασία τους και ως φτερωτές κόμπρες2586, αλλά και σε μεγάλο αριθμό 

φτιάχνοντας το γείσο στο στέγαστρο του θρόνου του φαραώ ή το γείσο της 

στέγης στους λατρευτικούς Ναΐσκους των αιγυπτιακών ιερών2587. Είναι σαφές ότι 

με την παρουσία τους στους Ναΐσκους και τις εισόδους των ναών σηματοδοτούν 

και φυλάσσουν τον ιερό χώρο, δηλώνοντας ταυτόχρονα τα στάδια ιερότητας 

καθώς και τα όρια του ιερού χώρου (εικ. 579)2588. Υπάρχει μια πληθώρα 

2582 Βλ. W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 79-83. O. KEEL: Die Welt der 
Altorientalischen Bildsymbolik...ό.π. σελ. 152 εικ. 238. 
2583  Η κόμπρα ονομάζεται στην Αίγυπτο ᾿h̬.t «η φλόγα», wr.t «η μεγάλη» και i῾r.t «η 
ανερχόμενη». Ένας από τους δυο τελευταίους χαρακτηρισμούς έδωσε κατά την 
ελληνιστική εποχή τον όρος ουραιός. Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. 
σελ. 83.  
2584 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 83-84, ιδιαίτ. σημ. 142. 
2585 Ουραιοί φυλάσσουν τις πύλες του κάτω κόσμου, καθώς και θεότητες όπως ο Χνούμ, η 
Σεχμέτ, η Χαθώρ. Πρωτίστως ένας ουραιός φυλάσσει τον φαραώ και τη βασίλισσά του. 
Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 84-86 εικ. 38-43.   
2586 Ουραιοί προστατεύουν ιερά μεγέθη όπως ο ηλιακός δίσκος, η χαρτούσα με το όνομα 
του φαραώ, τον φαραώ ως σφίγγα, ζωόμορφες θεότητες κ.α. Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen 
und Siegelkunst …ό. π. σελ. 89-91 εικ. 46-50.  
2587 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 91 εικ. 44. 45.  
2588 Αυτό γίνεται σαφές μέσα από τις στήλες που παρουσιάζουν την θεότητα μέσα σε 
επτά πλαίσια, τα οποία δηλώνουν τις πύλες του ιερού. Το υπέρθυρο των πυλών 
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αρχαιολογικού υλικού στην Παλαιστίνη/Ισραήλ στο μεγαλύτερο αριθμό από 

σκαραβαίους και σφραγίδες, το οποίο πιστοποιεί μια ευρεία χρήση του συμβόλου 

αυτού στην περιοχή2589. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εβραϊκές (πολλές 

ενεπίγραφες) σφραγίδες του 8ου αιώνα π. Χ., στις οποίες οι κόμπρες-ουραιοί 

απεικονίζονται με δυο ή και με τέσσερα φτερά (εικ. 580. 581.)2590.  

Στην Π.Δ. δεν γίνεται σε καμία περίπτωση λόγος για ένα γείσο ουραιών 

πάνω στο δαβιρ του ναού, αλλά ούτε και για έναν ηλιακό δίσκο με φτερά ή χωρίς 

αυτά στο μέσον της μετόπης της πρόσοψης2591. Μάλιστα δεν αναφέρονται με 

σαφήνεια όφεις στον ναό, παρά μόνο ο χάλκινος όφις, ο Νεχουστάν, τον οποίο 

κατέστρεψε ο βασιλιάς Εζεκίας. Από την περιοχή  κράτους του αρχαίου Ισραήλ 

δεν απουσιάζει το γείσο με τους ουραιούς που εμφανίζεται σχηματικά σε ένα 

σφραγιδόλιθο που βρέθηκε στη Μεγίδδω και σε μια  εβραϊκή σφραγίδα του 8ου 

αιώνα (εικ. 582)2592. Όπως δείχνει και το πλήθος των αιγυπτιακών στοιχείων, όχι 

μόνο στην μορφή, αλλά και στην διακόσμηση, τα ευρήματα αυτά φαίνεται ότι 

διακοσμούν φτερωτοί ηλιακοί δίσκοι και ουραιοί σε γείσο. Η κλιμακωτή απόδοση των 
πυλών κορυφώνεται στο τελευταίο γείσο ουραιών, το οποίο θα πρέπει να αποδίδει την 
στέγη του πιο ιερού σημείου, του Ναΐσκου. Η θεότητα βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Βλ. 
O. KEEL: Die Welt…ό. π. σελ. 152 εικ. 158.    
2589 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 92-103. 
2590 Χαρακτηριστικά είναι δυο δείγματα. Μία από τις σφραγίδες βρέθηκε στην πόλη Λαχίς 
και έχει την επιγραφή lṣpnjhu, το βιβλικό όνομα Σοφωνίας και ανήκε σε κάποιο εξέχων 
πρόσωπο του Ιούδα κατά τον 8ο ή 7ο π.Χ. αιώνα (O. KEEL: Jahwe-Visionen… ό. π. σελ. 107 
και 109 εικ 92). Το δεύτερο δείγμα αγοράστηκε στο Ισραήλ και διασώζει την επιγραφή 
ljḥmljhu (bn) mosjhu και προφανώς ανήκε σε κάποιον κάτοικο του Ιούδα κατά τους ίδιους 
αιώνες. Το όνομα ḥamul εμφανίζεται στην Π.Δ. χωρίς το θεοφόρο στοιχείο (Γεν 46,12 & 
Αρ. 26,21) βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen… ό. π. σελ. 106 και 109 εικ 88.  Γενικά για τους 
φτερωτούς ουραιούς και το γείσο ουραιών στην Παλαιστίνη βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen 
…ό. π. σελ. 92-110 & W. ZWICKEL : Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 79-83. εικ. 29-
34. 
2591  Η έλλειψη οποιασδήποτε μνείας των θρησκευτικών στοιχείων που σχετίζονται με τον 
ήλιο στο βιβλικό κείμενο έρχεται σε αντίθεση με τα αρχαιολογικά δεδομένα που 
παρουσιάζουν μια πλούσια εικονογραφία αιγυπτιακών ουραιών, σκαραβαίων και 
ηλιακών δίσκων για τον Ιούδα του 8ου π.Χ. αιώνα. Σύμφωνα με τον O.KEEL (Die Geschichte 
Jerusalems… ό. π. σελ. 420) η έλλειψη αυτή είναι μάλλον σκόπιμη και οφείλεται στην 
αντιαιγυπτιακή κίνηση στον Ιούδα κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα. Ίσως ακόμα και κατά την 
επεξεργασία του εβραϊκού κειμένου της Π.Δ. τον 2ο π.Χ. αιώνα σκοπίμως να 
απομακρύνθηκαν, ενώ αντίθετα κάποια ίχνη από τη λατρεία μιας ηλιακής θεότητας 
υπάρχουν ακόμα στη μετάφραση των Ο΄. Για τα κείμενα αυτά βλ. O.KEEL: „Der 
salomonische Tempelweihspruch“ στο O. Keel & E. Zenger: Gottesstadt und Gottesgarten, 
Freiburg 2002, σελ.9-23 και του ιδίου: Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ.  268-272. 
2592 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 98 εικ. 73 και σελ. 109 εικ. 93, 
πρβλ. W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 81 εικ. 33. 
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στηρίζονται στο αιγυπτιακό debir. Για τη βιβλική έρευνα είναι πολύ ενδιαφέρον 

ότι οι ουραιοί της στέγης βρίσκονται πάνω από την θεότητα, όπως τα φτερωτά 

σεραφείμ στο όραμα του Ησαΐα (κεφ. 6) πάνω από τον θρόνο και γύρω από το 

Γιαχβέ. Όπως παρατηρεί ο O. KEEL, αν και υπάρχει δυσκολία στην χρονολόγηση 

τέτοιων ευρημάτων2593 και τα περισσότερα είναι αρκετά μεταγενέστερα του δαβίρ 

της Ιερουσαλήμ και του προφήτη Ησαΐα, δυο φοινικικά ανάγλυφα από 

ελεφαντόδοντο που βρέθηκαν στη Νιμρούδ, την αρχαία Καλχού από τον 9ο ή 8ο 

αιώνα π.Χ. βεβαιώνουν ότι τέτοιοι Ναΐσκοι με αιγυπτιακό γείσο ουραιών2594 είναι 

διαδεδομένοι αρκετά νωρίτερα (εικ. 583. 584.) 2595. Στην γλυπτική και κυρίως στην 

ελεφαντουργία οι Φοίνικες παρουσιάζουν εξαιρετικά δείγματα της τέχνης τους 

και δανείζονται κατά κανόνα από τον αιγυπτιακό πολιτισμό σύμβολα και 

μοτίβα. Στον ιεροσολυμιτικό ναό εργάστηκαν ως γνωστό φοίνικες τεχνίτες, 

τουλάχιστον στον τομέα της μεταλλουργίας (1 Βασ. 7,13). Δεν είναι απίθανο και 

το ξύλινο δαβιρ του ναού της Ιερουσαλήμ να είναι έργο Φοινίκων τεχνιτών2596, 

άλλωστε εκείνοι τροφοδοτούν με ξυλεία από το όρος Λίβανο τις αυλές των 

βασιλείων της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής. 

 

2593  Όλα τα ευρήματα είναι πολύ νεώτερα του ιεροσολυμιτικού debir, όπως ισχυρίζεται ο 
W. ZWICKEL : Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 81.  
2594 Τα φοινικικά έργα γλυπτικής χαρακτηρίζονται από τη συχνή χρήση αιγυπτιακών 
μοτίβων. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να αρχίζει το 9ο π.Χ. αιώνα και θα συνεχιστεί για 
αιώνες μέχρι την οικειοποίηση της ελληνικής πλαστικής αρχικά στις αποικίες και κατά 
την ελληνιστική εποχή στις μητροπόλεις. Βλ. H. MATTHÄUS: „Kunst und Handwerk “, 
στο  Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum Karathagos, 
Stuttgart 2004, σελ. 330-335. Επίσης βλ.  I. WINTER:  On Art in the Ancient Near East, Leiden 
2010, σελ. 189. 228. Για τα χαρακτηριστικά των αναγλύφων από ελεφαντόδοντο της 
Νιμρούδ βλ. στο έργο της I. WINTER, σελ. 225-278.  
2595Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 98 & 100 εικ.76. Το επιχείρημα 
του επαναλαμβάνει και ο W. ZWICKEL (Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 82) .  
Πρόκειται για δυο δείγματα με την ίδια παράσταση. Στο κέντρο βρίσκεται το ιερό δέντρο 
το οποίο πλαισιώνουν συμμετρικά δυο ανδρικές μορφές με συμμετρία  που είναι 
χαρακτηριστική  στα φοινικικά ανάγλυφα. Την όλη παράσταση επιστεγάζει ένας 
φτερωτός ηλιακός δίσκος και την στέγη ένα γείσο από δέκα στη μια περίπτωση και 
δεκατρείς ουραιούς στην άλλη. Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 98 & 
100 εικ.76. Για τα δυο ευρήματα  βλ. I. WINTER:  On Art in the Ancient Near East, Leiden 2010 
σελ. 193-194.  216 εικ. 1. & 266 εικ. 15.  
2596 Βλ.W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ.  82. Βλ. Επίσης J. KAMLAH: 
„Der salomonische Tempel. Paradigma... ό. π. σελ. 40-51 και του ιδίου:  „Die Bedeutung der 
phönizischen Tempel von Umm el-Amed für die Religionsgeschichte der Levante in 
vorhellenistischer Zeit... ό. π. σελ. 125-164.   
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ΙΙΙ.2.3.2. Τα ξύλινα τρισδιάστατα Χερουβίμ του δαβιρ.  

 Στο δαβιρ του ναού τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τηn βιβλική διήγηση (1 

Βασ. 6,23-28) δυο χερουβίμ από ξύλο αγριελιάς, τα οποία επιχρυσώθηκαν. Το 

ύψος των ξύλινων αυτών αγαλμάτων  ήταν σύμφωνα με το κείμενο 10 πήχεις 

(4,5 με 5 μέτρα)  και το πλάτος του κάθε πλάσματος έφτανε εξαιτίας των 

ανοικτών πτερύγων επίσης τους 10 πήχεις (περίπου 5 μέτρα) 2597. Και τα δυο μαζί 

καταλάμβαναν στο ύψος των φτερών όλο το πλάτος της αίθουσας, όχι μόνο 

επειδή περιγράφονται να αγγίζουν με τα φτερά τους το ένα το νότιο και το άλλο 

το βόρειο τοίχο του ναού, αλλά  λέγεται και ότι συνδέονται και στον μεταξύ τους 

χώρο φτερό με φτερό (στ. 27). Καλύπτουν δηλαδή με τα φτερά τους αρκετό από 

το διαθέσιμο εμβαδό του δαβιρ και καταλαμβάνουν το μισό περίπου χώρο σε 

ύψος. Κάτω από τα φτερά τους μεταφέρθηκε από τους ιερείς σύμφωνα με το 1 

Βασ. 8, 6-7 η κιβωτός της Διαθήκης.  

Ο όρος «χερούβ» (כרוב) πληθ. «χερουβίμ» ( יםכרוב ) φαίνεται ότι σχετίζεται 

με τον ακκαδικό όρο kuribu2598. Με την ονομασία αυτή η αρχαιολογία και η 

φιλολογία της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής κατανοεί κάποια μυθικά πλάσματα, 

πνεύματα (genius)  με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  που υπηρετούν τους μεγάλους 

θεούς2599. Την σχέση τους αυτή με τους μεγάλους θεούς επιβεβαιώνει και η 

ετυμολόγηση του όρου  από το ρήμα karäbu που προσδιορίζει την απαγγελία 

ευλογιών και προσευχών, χαιρετισμών, λόγων λατρείας και τιμής προς τους 

θεούς, την επίκληση με στόχο τη θεία ευλογία, καθώς και την τελετουργική 

στάση του σώματος2599F

2600. Στις ζωγραφικές, γλυπτές ή ανάγλυφες απεικονίσεις που 

έχουν έρθει στο φως τα ουράνια αυτά όντα έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες2600F

2601. 

2597  Βλ. W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 101. 
2598  Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ.  16 σημ. 16 και  T. METTINGER: 
“Cherubim”, στο DDD, σελ. 189-192.  Επίσης  O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 
294. 
2599 Βλ. το λήμμα “kūribu” στο CAD τομ. 8., Chicago 1971, σελ. 559. 
2600 Βλ. αναλυτικά και με παραδείγματα στο λήμμα “karäbu” στο CAD τομ. 8., Chicago 
1971, σελ. 192-198. Δεν φαίνεται απίθανο τέτοιου είδους πλάσματα να χαρακτηρίζονται 
με τους όρους apsassu για τα αρσενικά και apsasitu για τα θηλυκά. Βλ. το λήμμα 
“apsassu”στο CAD τομ.Ι. μέρος II., Chicago 1968, σελ. 193-194. 
2601 Σαν ουράνια όντα εμφανίζονται μαζί με τα πλάσματα lamassu και lakhmu, τα οποία 
προστατεύουν τις εισόδους ναών και ανακτόρων βλ. R. DE VAUX: “Les Chérubins et 
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Συνήθως πλαισιώνουν και φυλάσσουν ιερά αντικείμενα, όπως το ιερό δέντρο της 

ζωής ή κάποιο σημαντικό πρόσωπο (εικ. 585. 586. 587. 588. 589.)2602. Επίσης, 

συναντούνται στις εισόδους και παίζουν το ρόλο του φύλακα και προστάτη του 

ιερού χώρου, στις πύλες των ναών, στις πύλες των ακροπόλεων, αλλά και των 

ανακτόρων στις πόλεις της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Τέτοιες απεικονίσεις 

φαίνεται ότι είναι και εκείνες που περιγράφονται στους τοίχους του κυρίως ναού 

του Σολομώντα. Είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για ανάγλυφα, στα οποία τα 

χερουβίμ πλαισίωναν ως φύλακες  συμμετρικά το ιερό δέντρο, το δέντρο της 

ζωής (Γεν 2,9. 3,22)2603. Το ιερό δέντρο της ζωής συμβολίζουν τα φοινικόδεντρα 

και τα άλλα φυτικά μοτίβα στην διακόσμηση του ναού2604. Τα μυθικά αυτά όντα 

ποικίλουν στις απεικονίσεις τους ως προς την μορφή, τηρούν όμως κάποιους 

σταθερούς κανόνες. Πρόκειται για πλάσματα μεικτής σύνθεσης με στοιχεία από 

την ανθρώπινη μορφή, αλλά κυρίως από τον κόσμο των ζώων και των πτηνών. 

Υπάρχουν απεικονίσεις με τέτοια πλάσματα με μια πλήρως ανθρώπινη μορφή 

και φτερά, πλάσματα με ανθρώπινο σώμα, φτερά και κεφάλι πτηνού, σώμα 

φτερωτού λιονταριού ή ταύρου με κεφάλι ανθρώπου κ. α. (εικ. 590. 591.2605. 

l’Arche d‘ Alliance, les Sphinx Gardiens et les Trônes Divins dans l’Ancien Orient”, στο του 
ιδίου: Bible et Orient, Paris 1967, σελ. 231- 259, ιδιαίτ.σελ. 235. 
2602 Το μοτίβο αυτό εμφανίζεται στη Μεσοποταμία  κατά το πρώτο μισό της 2ης π. Χ. 
χιλιετίας. Βλ. A. GRAFF & N. RITTER: „“Mischwesen in Babylonien und Assyrien “, στο L. 
Winkler-Horaček: Wege der Sphinx. Monster zwischen Orient und Okzident, Berlin 2011, σελ. 58 
και εικ. 8. Για την εικονογραφία  ανθρωπόμορφων πλασμάτων αρσενικών και θηλυκών 
να πλαισιώνουν το ιερό δέντρο βλ. Α. Η. LAYARD: The Monuments of Nineveh from Drawings 
made on the Spot, London 1849, Πιν. 6. 7 & 7Α και W. WARD: The Seal Cylinders of Western 
Asia, Washington 1910, σελ. 237 εικ. 711. Για την ταυτόχρονη εμφάνιση ανθρωπόμορφων 
και ζωόμορφων πλασμάτων βλ. στο έργο του W. WARD, σελ. 224 εικ. 679 και σελ. 231 εικ. 
709.  
2603 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 18-19 εικ. 1-3.  M. METZGER: 
„Keruben und Palmetten als Dekoration im Jerusalemer Heiligtum und Jahwe, der Nahrung 
gibt allem Fleisch “,  στο F. Hahn, F-L. Hossfeld, H. Jorissen und A. Neuwirth (Hg), Zion Ort 
der Begegnung, (BBB 90), Bodenheim 1993, σελ. 503-529.  & του ιδίου: „Jahwe, der 
Kerubenthroner, die von Keruben flankierte Palmette und Sphingenthrone aus dem 
Libanon“, στο I.Kottsieper, L. von Oorschot, D. Römheld, H.M. Wahl: Wer ist wie du, Herr 
unter den Göttern? Festschrift für Otto Kaiser zum 70. Geburstag, Göttingen 1994, σελ. 75-90. Βλ. 
επίσης W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 101. 
2604 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…σελ. 189-196. 
2605 Για την εικονογραφία τέτοιων ανθρωπόμορφων πλασμάτων αρσενικών και θηλυκών 
να πλαισιώνουν το ιερό δέντρο βλ. Α. Η. LAYARD: The Monuments of Nineveh from Drawings 
made on the Spot, London 1849, Πιν. 7 & 7Α. Δυο ενδιαφέροντα ευρήματα από την Εγκωμή 
της Κύπρου παρουσιάζουν σφίγγες στην κλασσική εκδοχή με ανθρώπινο γυναικείο 
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 Η περιγραφή των χερουβίμ στην Π.Δ. είναι ελλιπής, επειδή πουθενά δεν 

περιγράφεται η μορφή τους. Το κείμενο περιορίζεται μόνο σε ένα 

χαρακτηριστικό, τα φτερά τους. Και σίγουρα εκπλήσσει το υπερβολικό μέγεθός 

τους, αλλά και η ασάφεια για τη λειτουργία που επιτελούν στο δαβιρ, αν και τα 

ανάγλυφα χερουβίμ στους λουτήρες, στις πόρτες και στους τοίχους του ναού 

φαίνεται ότι λειτουργούν ως προστάτες-φύλακες. Αλλά και εδώ οι συντάκτες, 

όπως αργότερα ο Ιώσηπος στην Αρχαιολογία του2606, αποφεύγουν να δώσουν 

κάποια στοιχεία για την μορφή των χερουβίμ.  

 Αντίθετα, ο προφήτης Ιεζεκιήλ (Ιεζ. 41,17-20) στην δική του ιδιαίτερη 

πρόταση προσφέρει μια επιπλέον πληροφορία τουλάχιστον για την  μορφή που 

είχαν τα ανάγλυφα χερουβίμ της ξύλινης διακόσμησης του ναού2607. Σύμφωνα με 

τον προφήτη τα χερουβίμ που πλαισιώνουν τους φοίνικες έχουν δυο πρόσωπα, 

ένα πρόσωπο ανθρώπου και ένα πρόσωπο λέοντος και τα δυο στραμμένα προς 

το δέντρο. Επομένως στην Π.Δ. με τον όρο χερουβίμ γίνονται κατανοητά 

φτερωτά πλάσματα που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν δυο πρόσωπα, ανθρώπου 

και ζώου (λέοντος). Μάλιστα τα πρόσωπά και φυσικά εννοείται τα σώματά τους 

είναι στραμμένα προς το ιερό αντικείμενο που φυλάσσουν, πράγμα που δεν θα 

μπορούσε να ισχύει για τα χερουβίμ του δαβιρ. Αυτά περιγράφονται με ανοιχτά 

κεφάλι να πλαισιώνουν το ιερό δέντρο βλ. J.C. COUTROIS - J. & E. LAGARCE: Enkomi et le 
Bronze Récent à Chypre, Nicosie 1986, Pl. XXII 1 & XXX5. Η χρυσή επιστήθια πλάκα από την 
Εγκωμή της Κύπρου αποδίδει πολύ εύστοχα την δυναμική παρουσία αυτών των 
πλασμάτων στην φύλαξη του δέντρου της ζωής. βλ. Ε. ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ: Η Αρχαιολογία 
της Προϊστορικής Κύπρου, Αθήνα 2001, σελ. 481 εικ. 151. 
2606 Ο Ιώσηπος εκφράζει παντελώς άγνοια, αν και σίγουρα γνωρίζει τις περιγραφές του 
Ιεζεκιήλ, επειδή, προφανώς θεωρεί το ανεικόνιστο ως την “differentia specifica” του 
Ιουδαϊσμού. βλ. ΙΩΣΗΠΟΣ, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία 8.72-74: «ἀνέθηκε δὲ εἰς τὸ ἄδυτον εἴκοσι 
πηχῶν τὸ εὖρος τῶν δ΄ αὐτῶν καὶ τὸ μῆκος δύο Χερουβεῖς ὁλοχρύσους πηχῶν ἑκατέραν τὸ 
ὕψος πέντε͵ δύο δ΄ ἦσαν ἑκατέρᾳ πτέρυγες ἐπὶ πέντε πήχεις ἐκτεταμέναι. διὸ καὶ οὐ 
μακρὰν ἀλλήλων αὐτὰς ἀνέστησεν͵ ἵνα τῶν πτερύγων τῇ μὲν ἅπτωνται τοῦ κατὰ νότον 
κειμένου τοίχου τοῦ ἀδύτου͵ τῇ δὲ κατὰ βορέαν͵ αἱ δ΄ ἄλλαι πτέρυγες αὑταῖς συνάπτουσαι 
τεθείσῃ μεταξὺ αὐτῶν τῇ κιβωτῷ σκέπη τυγχάνωσι. τὰς δὲ Χερουβεῖς οὐδεὶς ὁποῖαί τινές 
εἰσιν εἰπεῖν οὐδ΄ εἰκάσαι δύναται». 
2607 Η προγραμματική πρόταση του Ιεζεκιήλ ίσως δεν έχει χαρακτήρα ρεαλιστικής 
περιγραφής. Διασώζει όμως ένα επιπλέον στοιχείο για το είδος εκείνο των αινιγματικών 
πλασμάτων που καλούνται χερουβίμ. Για τον ναό που περιγράφει ο Ιεζεκιήλ βλ. M. 
KONKEL: „Die zweite Tempelvision Ezechiels (Ez 40-48). Dimensionen eines Entwurfs“, στο 
O. KEEL & E. ZENGER: Gottesstadt und Gottesgarten – Zur Geschichte und Theologie des 
Jerusalemer Tempels, Freiburg  2002, σελ. 154-179. 

604 
 

                                                                                                                                                                              



φτερά προς Βορρά και Νότο και αυτό είναι  εφικτό μόνο όταν τα όρθια σώματά 

τους είναι σε άξονα ανατολής-δύσης και συγκεκριμένα στραμμένα προς τον ναό 

όπως τονίζει το 2 Χρον. 3,132608. Αν τα χερουβίμ κατασκευάστηκαν σαν φύλακες 

της κιβωτού της Διαθήκης που τοποθετήθηκε κάτω από τα φτερά τους, όπως 

πιθανώς θέλουν οι συντάκτες να δείξουν, τότε θα πρέπει να δοθεί μια εξήγηση 

για την στάση τους2609. 

 Το κείμενο 1 Βασ. 6,19 & 8,6-7 φαίνεται ότι θέλει να συνδέσει τα 

γιγαντιαία χερουβίμ με το κιβώτιο της λατρείας του Γιαχβέ, το οποίο όπως 

τονίζεται στην συνέχεια δεν περιείχε τίποτα άλλο, παρά μόνο τις δυο πλάκες του 

Μωυσή (1 Βασ. 8,9). Όμως στην περιγραφή δεν είναι καθόλου ευνόητη η 

λειτουργία της φύλαξης του ιερού αντικειμένου ή της οριοθέτησης του ιερού 

χώρου, επειδή τα πλάσματα δεν στρέφονται με τo σώμα και τo πρόσωπο προς 

την κιβωτό, αλλά προς τον κεντρικό ναό  στα δυτικά (hehal). Η στάση της 

φύλαξης επιτυγχάνεται σε περιγραφές του Ιερατικού Κώδικα, όπου δυο χρυσά 

χερουβίμ έχουν τοποθετηθεί αντιμέτωπα πάνω στο ιλαστήριον επίθημα της 

κιβωτού. Δηλαδή πλαισιώνουν προστατευτικά την κιβωτό τείνοντας τα φτερά 

τους πάνω της (συγκεκριμένα πάνω στο επίθημα). Οι παραστάσεις αυτές, όπως  

έχει ήδη εκτεθεί, φαίνεται να προέρχονται από την απεικόνιση των αιγυπτιακών 

θεοτήτων Ίσιδος και Νέπτυς, οι οποίες σε πολλές παραστάσεις εμφανίζονται να 

πλαισιώνουν σε αυτήν ακριβώς τη στάση τον στύλο του Όσιρη. Οι θεές 

εμφανίζονται πάντα με ανθρώπινη μορφή με μόνο ξένο στοιχείο τα φτερά. 

Βέβαια θεότητες με φτερά εμφανίζονται σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς 

πέραν της Αιγύπτου, όπως στην αρχαία Συρία (Ουγκαρίτ), το βασίλειο των 

Ουραρταίων, την αρχαία Ελλάδα κ.α. Ο T. BUSINK στο σχέδιο αποκατάστασης 

του αδύτου απέδωσε τα δυο γιγαντιαία χερουβίμ με ανθρώπινη μορφή και φτερά 

(εικ. 592)2609F

2610.  

2608 Σε κάθε περίπτωση τα χερουβίμ θεωρούνται όρθια και όχι καθήμενα (על- רגליהם). Βλ. S. 
SCHROER: In Israel gab es Bilder…ό. π. σελ. 123. 
2609 Όπως τονίστηκε παραπάνω στα ακκαδικά μια σημασία του ρήματος “karäbu” 
προσδιορίζει ακριβώς την στάση του σώματος κατά τη λατρεία. βλ. Το λήμμα “karäbu” 
στο CAD τομ. 8., Chicago 1971, σελ. 192-198. 
2610 T. BUSINK: Der Tempel von Jerusalem von Salomo bis Herodes. Eine archäologisch-historische 
Studie unter Berücksichtigung des westsemitischen Tempelbaus, Leiden 1970. βλ. O. KEEL: Die 
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 Όμως, μια πλήρως ανθρωπόμορφη παράσταση θα πρέπει να απορριφθεί 

για τα χερουβίμ που διακοσμούσαν τους εσωτερικούς τοίχους του ναού, επειδή 

σύμφωνα με τον προφήτη Ιεζεκιήλ (41,17-20) τα πλάσματα που φυλάσσουν το 

δέντρο της ζωής, δηλαδή τα χερουβίμ, έχουν δυο πρόσωπα, ένα ανθρώπου και 

ένα λέοντος.  Μια τέτοια περιγραφή ενός όντος με δυο πρόσωπα, ανθρώπου και 

λέοντος μπορεί να είναι μοναδική στην Π.Δ., στην αρχαιολογία όμως της Εγγύς 

Ανατολής βρίσκει επιβεβαίωση σε ευρήματα από τους γειτονικούς πολιτισμούς. 

Από τις αρχαιότερες μαρτυρίες είναι ένα χετιτικό ανάγλυφο από ελεφαντόδοντο 

του 13ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στην Μεγιδδώ (εικ. 593) και ένα χρυσό 

δακτυλίδι που αγοράστηκε στο Ικόνιο και ανήκε πιθανόν σε κάποιον Χετταίο 

πρίγκιπα από τον ίδιο αιώνα (εικ. 594)2611. Κυρίως εμφανίζεται η μορφή αυτή  σε 

παραστάσεις που έχουν έρθει στο φως στα υστεροχεττιτικά-αραμαϊκά κράτη της 

βόρειας Συρίας (1000-800 π.Χ.). Στην αρχαία πόλη Σαμάλ (σημερινό τουρκ. 

Cincirli) βρέθηκαν ανάμεσα στους πλούσια διακοσμημένους ορθοστάτες του 

ανακτόρου ανάγλυφα πλασμάτων με σώμα αιλουροειδούς, φτερά πτηνού και 

δυο κεφάλια, ανθρώπου και λέοντος (εικ. 595). Ένα όμοιο ανάγλυφο ήρθε στο 

φως και στην αρχαία Γκουζάνα (Τέλλ Χαλάφ) (εικ. 596), την αρχαία Κάρκεμις 

(εικ. 597), αλλά και στην πυξίδα της Μαχμουντίγια στο σημερινό Ιράκ (εικ. 

598)2612.  

 Πρόκειται για μυθικά πλάσματα μεικτής μορφής με σώμα λιονταριού και 

φτερά. Η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιεί για τα μυθικά αυτά όντα τον πιθανώς 

Geschichte...σελ. 295 εικ. 174. Το ανθρωπόμορφο στις αποκαταστάσεις αυτές  συμπίπτει 
και με τις παραστάσεις των αγγελικών δυνάμεων της αρχαίας εκκλησίας, η οποία 
βασίστηκε στην μορφή της θεάς Νίκης (Victoria) στην ελληνορωμαϊκή τέχνη της Ύστερης 
Αρχαιότητας. 
2611 Στις παραστάσεις αυτές θα πρέπει η αρσενική αυτή σφίγγα με τα δυο κεφάλια να  
συσχετιστεί με το μυθικό πλάσμα awiti, ένα μυθικό ζώο στην υπηρεσία μεγάλων 
θεοτήτων. Βλ. Α . GILIBERT: „Die Anatolische Sphinx“, στο Lorenz Winkler-Horaček: Wege 
der Sphinx. Monster zwischen Orient und Okzident, Berlin 2011, σελ. 39-49, ιδιαιτ. σελ. 43-44 εικ. 
8 & 10. 
2612 A. GILIBERT: „Die Nordsyrische Sphinx“, στο Lorenz Winkler-Horaček: Wege der Sphinx. 
Monster zwischen Orient und Okzident, Berlin 2011, σελ. 79-97. Μια σφίγγα με κεφάλι 
ανθρώπου και λέοντος ονομάζεται „Sphinx mit Löwenprotom“. Αναλυτικά βλ. τα ευρήματα 
από την Κάρκεμις σελ. 82 εικ. 8, από την  Σαμάλ σελ. 84 εικ. 13, την Πυξίδα από την 
Μαχμουντίγια (σημ. στο Αρχ. Μουσείο της Βαγδάτης) σελ. 86 εικ. 17 & από την Τελλ 
Χαλάφ σελ. 88 εικ. 21.  
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αιγυπτιακό όρο «σφίγξ»2613. Είναι πιθανόν ότι στην Αίγυπτο  το κεφάλι 

λιονταριού αντικαταστάθηκε από το κεφάλι του φαραώ, ενώ στον χετιτικό 

πολιτισμό προστέθηκε ένα ακόμη ανθρώπινο. Ευρήματα από την Παλαιστίνη / 

Ισραήλ βεβαιώνουν την παρουσία των μυθικών αυτών πλασμάτων στο 

μυθολογικό και συμβολικό κόσμο της 2ης και της 1ης π.Χ. χιλιετίας στην περιοχή. 

Τα ανάγλυφα από ελεφαντόδοντο της Μεγιδδώ (13ος -12ος αιωνας π.Χ.) και της  

Σαμάρειας, όπως και τα πήλινα ανάγλυφα θυμιατήρια από την Ταανάχ 

εμφανίζουν σφίγγες με σώμα λιονταριού, φτερά αρπακτικού πτηνού και 

ανθρώπινο, συνήθως γυναικείο, κεφάλι σε διάφορες λειτουργίες, όπως της 

φύλαξης και της προστασίας, καθώς και της στήριξης ενός καθίσματος (εικ. 599. 

600. 449. 454)2614. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι μια πλήρως 

ανθρώπινη μορφή με φτερά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 

προϋπόθεση για την κατανόησης της λειτουργίας των δυο χερουβίμ στο άδυτο 

του ναού2615. Δυο εξολοκλήρου ανθρωπόμορφα πλάσματα με φτερά δεν θα 

μπορούσαν σε καμία περίπτωση να διακιολογήσουν τον τίτλο του Γιαχβέ ως του 

«καθημένου επί των χερουβίμ»2616.   

2613 Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη σουμεριακή και την ακκαδική γλώσσα ποτέ δεν υπήρξε 
κάποιος όρος που να ανταποκρίνεται στο νόημα του ελληνικού όρου «σφίγξ». Στην 
Αρχαία Εγγής Ανατολή εμφανίζεται μια πλούσια ποικιλία πλασμάτων μεικτής μορφής 
με διαφοροποιήσεις κατά τόπους. Βλ. A. GRAFF & N. RITTER: „“Mischwesen in 
Babylonien und Assyrien “, στο L. Winkler-Horaček: Wege der Sphinx. Monster zwischen Orient 
und Okzident, Berlin 2011, σελ. 56.   
2614 Στα ανάγλυφα της Μεγιδδώ που χρονολογούνται ανάμεσα στον 13ο και τον 12ο π.Χ. 
αιώνα συγκαταλέγονται το ανάγλυφο με το βασιλιά στον θρόνο, τον οποίο στηρίζουν 
σφίγγες  και ένα κιβώτιο (με ύψος 7,5 εκ. και βάση 12 x 13,5 εκ. ), το οποίο διακοσμείται 
και στις τέσσερις πλευρές από λέοντες και σφίγγες. Επιπλέον βρέθηκε όχι σε τόσο καλή 
κατάσταση ένα αγαλματίδιο μιας ένθρονης μορφής σε θρόνο σφιγγών. βλ. B. KELLEHER 
& METROPOLITAN MUSEUM OF ART: Treasures of the Holy Land, New York 1986, σελ. 147-
150 εικ. 69 & 70.  Τα ανάγλυφα της Σαμάρειας χρονολογούνται στον 9ο και τον 8ο π. Χ. 
αιώνα και εμφανίζουν αρκετά αιγυπτιακά και φοινικικά στοιχεία. Οι σφίγγες της 
Σαμάρειας έχουν αιγυπτιακά χαρακτηριστικά, όπως το φαραωνικό στέμμα και το 
φαραωνικό μαντήλι (nemes). Βλ. στο ίδιο: σελ. 165-169 εικ. 82.  
2615 Προβληματική θα ήταν και η απεικόνιση ενός χερούβ με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι 
λέοντος, επειδή η σύνθετη αυτή μορφή ανήκει στην εικονογραφία κάποιων δαιμόνων της 
Αρχαίας Ανατολής, όπως τον Ουγκαλού. Βλ F. WIGGERMANN: “Some Demons of Time 
and their Functions in Mesopotamian Iconography”, στο B. Groneberg & H. Spieckermann, 
Die Welt der Götterbilder (BZAW 376) Berlin 2007, σελ. 102-116. 
2616 Στην Αίγυπτο, το χετιτικό κράτος και τη Μεσοποταμία αυτά τα φτερωτά πλάσματα 
κατά κανόνα αναλαμβάνουν τον ρόλο του φύλακα. βλ . T. METTINGER: “Cherubim”, 
στο DDD... ό. π. σελ. 189-192. 
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ΙΙΙ.2.3.3. Το Χερούβ και τα Χερουβίμ ως ζώα μετακίνησης της θεότητας 

 Στο βιβλίο των Ψαλμών ( Ψαλ. 18,11) αναφέρεται ότι ο Γιαχβέ επιβαίνει 

επί του χερούβ (רכב)2617 και μετακινείται επί πτερύγων ανέμων (πρβλ. 2 Σαμ. 

22,11). Στον στίχο αυτό φαίνεται ότι ο Γιαχβέ επιβαίνει επί ενός μόνο χερουβ και 

όχι σε δυο πλάσματα. Η σύνδεση του ρήματος αυτού  (רכב) με τον Γιαχβέ γίνεται 

και στην παράσταση, όπου ο Γιαχβέ επιβαίνει επί των νεφελών του ουρανού2617F

2618.  

Η ιδέα αυτή ίσως προέρχεται από τις θρησκευτικές παραστάσεις του θεού των 

καιρικών φαινομένων του τύπου Βάαλ-Χαδάδ, του καβαλάρη των νεφών 2618F

2619. Στις 

παραστάσεις αυτές ίσως λειτουργούν τα χερουβίμ ή το χερούβ2619F

2620 ως τα 

πλάσματα που επιβαίνει ο θεός της βροχής, σαν μια προσωποποίηση των 

νεφών 2620F

2621. Τα χερουβίμ κατανοούνται σαν εκείνα τα ζώα ή τα μυθικά πλάσματα, 

2617 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 23-24 σημ. 16. Και O. KEEL & C. 
UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 191 σημ. 124. 
2618 Αν γίνει σύγκριση της παράστασης με τον Ψαλ. 104,3,  τότε θα πρέπει το χερούβ ως 
αντικείμενο του ρήματος να ταυτιστεί με τα νέφη του ουρανού.  Η γνωστές από την 
Αρχαία Ανατολή παραστάσεις των ανέμων με φτερά, όπως ο Παζούζου, έρχεται σε έναν 
προσθετικό παραλληλισμό να επιβεβαιώσει ότι και το χερούβ έχει φτερά (βλ. εικ. 432). 
2619 Πρέπει να σημειωθεί ότι απουσιάζουν εικονογραφικές παραστάσεις που να 
αποδίδουν κάτι τέτοιο. Η όλη ιδέα και η εξάρτηση της από παραστάσεις του Βάαλ επί 
των προσωποποιημένων ως χερουβίμ νεφών παραμένει μια θεωρία. Η αποκάλυψη του 
θεού της βροχή μπορεί να λαμβάνει χώρα στα καιρικά φαινόμενα, αλλά εικονογραφικά 
ο θεός, είτε επιβαίνει επί του ταύρου, είτε δρασκελίζει τα όρη. Ίσως θα μπορούσε να 
βοηθήσει μια ασσυριακή τοιχογραφία που παρουσιάζει τον θεό Ασσούρ με τόξο 
ανάμεσα στα έτοιμα για βροχή  σύννεφα, αλλά ο ένοπλος θεός επιβαίνει σε φτερωτό 
ηλιακό δίσκο και όχι πάνω σε αυτά. Βλ. O. KEEL: Die Welt… σελ. 195 εικ. 295.  
2620 Τον πληθυντικό χρησιμοποιούν οι Ο΄ (εκτός του σιναϊτικού κώδικα στον Ψαλ. 17,11 ) 
και στον Ψαλ. 17,11 και στο Β Βασ.  22,11, προφανώς για να εναρμονιστούν οι δυο 
διαφορετικές παραστάσεις. Στην περίπτωση του Β Βασ.  22,11 η ελληνική μετάφραση δεν 
κάνει σαφή τη διαφορά των ρημάτων επιβαίνω και κάθομαι. 
2621 Αρκετοί ερευνητές είδαν μια εξάρτηση της παράστασης από την αρχαία Ουγκαρίτ και 
τον Βάαλ των καβαλάρη των νεφών. Ο O. KEEL, όπως και ο H. GUNKEL (Psalmen Ι. (ΒΚ 
ΧV/1) Neukirchen 21961, σελ. 63)  θεωρούν ότι ο παραλληλισμός του Ψ 18,11 χερούβ και 
 πνεύμα, άνεμος δεν αρκεί για μια κατανόηση των χερουβίμ ως την προσωποποίηση (רוח)
φυσικών σωμάτων ή φαινομένων, όπως τα νέφη (Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und 
Siegelkunst …ό. π. σελ. 153 σημ. 48). Μια τέτοια κατανόηση φαίνεται ότι θα ήταν πολύ 
περιορισμένη, επειδή σε ήδη γνωστές παραστάσεις χερουβίμ με την λειτουργία του 
θρόνου φιλοξενούν στα φτερά τους βασιλείς και όχι τις θεότητες των καιρικών 
συνθηκών. Ουσιαστική διαφορά εμφανίζεται μεταξύ της παράστασης των παραπάνω 
ψαλμών και του τίτλου «ο καθήμενος επί των χερουβίμ». Ενώ ο Γιαχβέ συνδέεται με το 
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πάνω στα οποία επιβαίνουν οι θεοί. Στην έρευνα χρησιμοποιείται ο 

χαρακτηρισμός  ζώο-postament2622. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο 

στις παραστάσεις των θεών της Μεσοποταμίας, της Συρίας, αλλά και των 

Χετταίων, ιερά ζώα, ταύροι, λέοντες, ίπποι ή μυθικά πλάσματα, όπως φτερωτοί 

δράκοντες λειτουργούν σαν μεταφορικά μέσα των θεών. Οι θεοί εικονίζονται εν 

κινήσει συνήθως όρθιοι πάνω σε αυτά ή πάνω σε θρόνους που βρίσκονται στην 

πλάτη του ζώου (εικ. 290)2623. Ο θεός της βροχής, αν και σε αρκετά αρχαιότερες 

παραστάσεις επιβαίνει σε έναν δράκο, καθιερώνεται προφανώς από συριακή ή 

χετιτική επίδραση ο ταύρος ως το κατεξοχήν ιερό του ζώο2624. Στην βιβλική όμως 

παράσταση του Ψαλ. 18 ο Γιαχβέ επιβαίνει πάνω σε ένα χερούβ, ένα μυθικό 

πλάσμα που κατά αναλογία με τις παραστάσεις της Αρχαίας Ανατολής θα 

έπρεπε να έχει σώμα τετράποδου φτερωτού ζώου σαν την ελληνική σφίγγα. 

Στην χετιτική εικονογραφία εμφανίζεται μια θεά, η Ιστάρ-Σαούσκα, θεά του 

πολέμου και του έρωτα να στέκει πάνω σε ένα πλάσμα που μοιάζει με το 

δικέφαλο χερούβ του Ιεζεκιήλ, όπως περιγράφηκε παραπάνω (εικ. 594)2625. Εκτός 

των απεικονίσεων σώζονται και χετιτικά κείμενα που περιγράφουν το 

τρισδιάστατο, λατρευτικό άγαλμα της Ιστάρ-Σαούσκα σε ένα τοπικό ιερό. Το 

άγαλμα της φτερωτής θεάς περιγράφεται ότι βρίσκεται πάνω στο ομοίωμα ενός 

πλάσμασματος που μοιάζει με σφίγγα. Το σύμπλεγμα έχει  προφανώς 

κατασκευαστεί από ξύλο και έχει επενδυθεί με ασήμι2626. 

χερούβ, τα νέφη και τους ανέμους με ρήματα κίνησης, στον ιεροσολημητικό ναό 
εμφανίζεται ως ο καθήμενος. 
2622 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 23-24 σημ. 16. Και O. KEEL & C. 
UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 191 σημ. 124. 
2623 Εμφανίζονται τέτοιες απεικονίσεις σε ευρήματα που χρονολογούνται για την 
Μεσοποταμία στην 3η χιλιετία π.Χ., στην 2η χιλιετία π.Χ. για τη Μ.Ασία και στην 1η 
χιλιετία π.Χ. για την Συρία. Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 152-158 
εικ,. 97-105. 
2624 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. Βλ. H. PFEIFFER:  Das Heiligtum von 
Bethel …ό. π. σελ. 62 
2625 Πρόκειται για ένα χρυσό δακτυλίδι που αγοράστηκε στο Ικόνιο και βρίσκεται σήμερα 
στο Ashmolean Museum βλ. Α . GILIBERT: „Die Anatolische Sphinx … ό. π. σελ. 44 εικ. 10, 
& Ο. GURNEY: Οι Χετταίοι (Μετ. Δ. Παυλάκης), Αθήνα 2002, σελ. 223 εικ. 23β.   
2626 Βλ. T. BRYCE: Life and Society in the Hittite World, Oxford 2002, σελ. 158.   
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  Η ασσυριακή τέχνη παρουσιάζει τα ανθρωπόμορφα πτερωτά 

προστατευτικά πνεύματα Apkallu2627 να επιβαίνουν πάνω σε φτερωτές σφίγγες 

και να επιδίδονται σε λατρευτικές πρακτικές γύρω από το δέντρο της ζωής. Ένας 

ασσυριακός σφραγιδόλιθος που χρονολογείται στον 8ο π.Χ. αιώνα εμφανίζει δυο 

τέτοια πνεύματα πάνω σε μια αρσενική και μια θηλυκή σφίγγα που 

πλαισιώνουν το δέντρο της ζωής. Πάνω από αυτό διακρίνεται μια θεότητα, 

πιθανώς ο θεός Ασσούρ (εικ. 601)2628. Μια επίσης νεοασσυριακή σφραγίδα 

εμφανίζει τα φτερωτά αυτά πλάσματα, ενώ μεταφέρουν άλλα μυθικά όντα στην 

υπηρεσία των θεών (εικ. 602)2629. Πρόκειται για δυο φτερωτούς τάυρους 

Lamassu2630 ή Aladlammu που πλαισιώνουν σαν φύλακες του ιερού χώρου έναν 

ναό. Στο εσωτερικό αποκαλύπτεται μπρος σε έναν προσευχόμενο ο θεός 

Χ(Αδάδ) επί του ταύρου. Πάνω στα Aladlamu εικονίζονται δυο Lakhmu2631, άπτερα 

ανθρωπόμορφα πνεύματα, υπηρέτες των θεών που προστατεύουν και 

φυλάσσουν τον ναό. Άλλωστε στα μεσοποταμιακά κείμενα αναφέρονται στις 

εισόδους των ναών ή των αδύτων τους αγάλματα Lakhmu μαζί με αγάλματα 

Κuribu (χερουβίμ) να φυλάσσουν την είσοδο2632.   

 Αν και οι μεγάλοι θεοί εμφανίζονται πάνω σε μυθικά όντα, συνήθως δεν 

επιβαίνουν σε πλάσματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως χερουβίμ, 

αλλά στο ιερό τους ζώο. Στην παραπάνω ασσυριακή σφραγίδα ο θεός της βροχής 

και κυρίαρχος των καιρικών φαινομένων επιβαίνει επί του ταύρου. Αυτό ισχύει 

σαν απαράβατος κανόνας στην εικονογραφία της αρχαίας Ανατολής και 

μάλλον φαίνεται απίθανο η έκφραση (  να ταιριάζει με τις (רוכב הכרוב

παραστάσεις της αποκάλυψης του θεού των καιρικών φαινομένων στην βροχή 

2627 Ο όρος έχει τη σημασία σοφός, εξειδικευμένος, αλλά έχει και τη σημασία ιερέας ή 
εξορκιστής. βλ. το λήμμα “apkallu” στο CAD τομ.Ι. μέρος II., Chicago 1968, σελ. 171-173. 
2628 Βλ. W. WARD: The Seal Cylinders of Western Asia, Washington 1910, σελ. 224 εικ. 679  και 
A. GRÄFF & N. RITTER: „Mischwesen in Babylonien und Assyrien“ , στο Lorenz Winkler-
Horaček: Wege der Sphinx. Monster zwischen Orient und Okzident, Berlin 2011, σελ. 51-65  ιδ. 58 
εικ. 10. 
2629 N. RITTER: „Die andere Sphinx – Torwächter und Schutzwesen in Assyrien“ , στο Lorenz 
Winkler-Horaček: Wege der Sphinx. Monster zwischen Orient und Okzident, Berlin 2011, σελ.  67-
77, ιδιαιτ. 72 εικ. 9.  
2630 Για τα αρσενικά αυτά πλάσματα βλ. το λήμμα “lamassu” στο CAD τομ.9, Chicago 1973, 
σελ. 60-66 και για τα θηλυκά βλ. το λήμμα “lamastu” στο ίδιο, σελ. 66-67. 
2631 Βλ. το λήμμα “lahmu” στο CAD τομ.9, Chicago 1973, σελ. 41-42. 
2632 Βλ. το λήμμα “kūribu” στο CAD τομ. 8., Chicago 1971, σελ. 559. 
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και τα νέφη. Πιθανότερο φαίνεται ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετικές 

μεταξύ τους ιδέες που κάποια στιγμή συνδυάστηκαν για να αποδώσουν την 

δράση του Γιαχβέ, της θεότητας που καλείται στην Ιερουσαλήμ καλείται ως ο 

«καθήμενος επί των χερουβίμ».  Ίσως ο ταύρος αντικαταστάθηκε με το χερούβ σε 

μια προσπάθεια κάθαρσης από εικονογραφικά στοιχεία του ταύρου και 

εναρμόνισης της ιδέας για την φανέρωση του Γιαχβέ στην καταιγίδα με  

ιεροσολυμητικές παραδόσεις2633. Ίσως και το χερούβ να ήταν πιο σημαντικό στην 

Παλαιστίνη2634. Δυστυχώς, λείπουν εξωβιβλικές μαρτυρίες, αλλά και το μοναδικό 

2633 Απομάκρυνση απεικονίσεων ταύρων από τα σκεύη της λατρείας του ναού 
αναφέρεται στην Π.Δ. και μάλιστα από το βασιλιά Άχας (2 Βασ. 16,17).  Ο βασιλιάς 
απομάκρυνε όχι μόνο τους ταύρους της χάλκινης θάλασσας, αλλά και τις διακοσμήσεις 
των λουτήρων που σχημάτιζαν λέοντες, ταύρους και χερουβίμ. Έχουν προταθεί διάφορες 
εξηγήσεις. Ο Χρονικογράφος (2 Χρον. 28,24) κάνει λόγο για αρπαγή των σκευών και τον 
τεμαχισμό τους, πράγμα που εκθέτει οικονομικούς λόγους των παραπάνω πράξεων, 
εξαιτίας του ασσυριακού φόρου (βλ. Β. ΒΕΛΛΑ: Εβραϊκή Αρχαιλογία, Αθήνα 31996, σελ. 
130  &  Δ. ΚΑΪΜΑΚΗ: Ο ναός του Σολομώντος. Ιστορία – Θεολογία, Θεσσαλονίκη 1995, 
σελ. 73-74. ). Ο W. ZWICKEL βλέπει μια πρώιμη εικονοκλαστική κίνηση που συνεχίζεται 
με τον διάδοχο του, Εζεκία και την καταστροφή του χάλκινου όφεως. Όμως το δευτ. 
ιστορ. έργο δεν αξιολογεί καθόλου θετικά τα παραπάνω. Ο O. KEEL πιστεύει ότι ο Άχας 
απομακρύνει το τόσο αγαπητό σε Συρία και Παλαιστίνη σύμβολο του ταύρου για να 
αποστασιοποιηθεί από τους εχθρούς του, τους Αραμαίους. Πρέπει να σημειωθεί ότι την 
εποχή αυτή χρονολογείται η δράση του προφήτη Ωσηέ, ο οποίος αντιδρά κατά της 
«μοσχολατρίας» του βορείου κράτους (Ωσ. 13,2). Στην Ιερουσαλήμ έχει βρεθεί ένας 
μεγάλος αριθμός πήλινων αγαλματιδίων (χρoν. 750-580 π.Χ), μεταξύ αυτών και πολλά 
άλογα με αναβάτες. Τα ομοιώματα ταύρων είναι πράγματι ελάχιστα (π.χ. από 926 
δείγματα στην ανασκαφή Σιλωάμ, στην πόλη Δαβίδ, μόνο δυο με τρία θα μπορούσαν να 
αναγνωριστούν ως τμήματα ομοιωμάτων βοοειδών). Βλ. O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό.π. σελ. 382-383. Αν η απομάκρυνση των ταύρων από την Ιερουσαλήμ 
σχετίζεται με το σύγχρονο του Άχας κήρυγμα του Ωσηέ και κατά πόσο αυτές η 
αντιλήψεις μπορούσαν να οδηγήσουν στην αντικατάσταση του ταύρου του θεού της 
βροχής με ένα χερούβ σε λατρευτικά σε χρήση κείμενα, όπως οι Ψαλμοί είναι ζητήματα 
που χρειάζονται περαιτέρω έρευνα.       
2634 Τις παραστάσεις του Γιαχβέ επί των νεφών, των πτερύγων των ανέμων και του 
χερούβ (Ψαλ. 18,8-16 & Ψαλ. 104,3) χρονολογούν αρκετοί ερευνητές στην 
προαιχμαλωσιακή εποχή. Και ίσως από τότε θα πρέπει να εμφανίστηκε και η σύνδεση 
της παράστασης αυτής με τα δυο χερουβίμ του αδύτου. Ο T. METTINGER (The 
Dethronement of Sabaoth – Studies in the Shem and Kabod Theologies …ό. π. σελ. 34-36 & στο 
λήμμα “cherubim”, στο DDD…ό. π. σελ. 191) πιστεύει ότι οι παραπάνω παραστάσεις  
(Ψαλ. 18,10-11) προήλθαν από το συμφυρμό της ιδέας του θεού-βασιλιά που επιβαίνει 
 ,στον σταθερό (ישב) πάνω στο άρμα του με την ιδέα του θεού-βασιλιά που κάθεται (רכב)
ακίνητο θρόνο του (βλ. τις δυο σκηνές στο ελεφαντόδοντο της Μεγιδδώ (εικ. 615). Όπως 
έχει ήδη σημειωθεί ο ερευνητής κάνει λόγο για ένα συγκρητισμό των παραστάσεων των 
δυο  θεών, του ουγκαριτικού Βάαλ και του ένθρονου Έλ, οι παραστάσεις των οποίων θα 
είχαν ήδη αφομοιωθεί στην προδαβιδική Ιερουσαλήμ. Στην περίπτωση του Γιαχβέ το 
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αρχαιολογικό εύρημα με ένα ανθρωπόμορφο γενειοφόρο θεϊκό πλάσμα, επί ενός 

χερούβ δεν μπορεί εξαιτίας των εικονογραφικών προβλημάτων του, αλλά και 

της μοναδικότητάς του να βοηθήσει σε μια περεταίρω κατανόηση του μυθικού 

μοτίβου (εικ. 277)2635.  

 Πρόκειται για μια ενεπίγραφη σφραγίδα που εμφανίζει ένα φτερωτό 

θεϊκό όν επί ενός Aladlammu (συχνά στη βιβλιογραφία και ως Lamassu)2636, ενός 

φτερωτού ταύρου με ανθρώπινο κεφάλι που φέρει την κερασφόρο τιάρα των 

θεών της Μεσοποταμίας. Έχει προταθεί ότι το φτερωτό, γενειοφόρο πλάσμα 

είναι ένας θεός που εμφανίζεται απέναντι από την επίσης φτερωτή θεά της 

φύσης που προβάλλει πάνω από το δέντρο της ζωής2637. Υποστηρίζεται επίσης 

ότι η εβραϊκή επιγραφή του ιδιοκτήτη χαράχτηκε πολύ αργότερα από την 

παράσταση, στην οποία εκείνος καθόλου απίθανο να αναγνώριζε τον Γιαχβέ επί 

του χερούβ και την Ασσερά ως «βασίλισσα των ουρανών». Αν όμως η παράσταση 

συγκριθεί με τις αντίστοιχες μεσοποταμιακές, τότε δεν πρόκειται για έναν 

φτερωτό, γενειοφόρο θεό πάνω στον μυθικό ταύρο, αλλά για ένα Apkallu2638, ένα 

σεβάσμιο πνεύμα που επιτελεί ιερές τελετουργίες στο ιερό δέντρο. Σε αυτό 

σταθερό ζεύγος των χερουβίμ στο ναό θα χρησίμευε και ως θρόνος και ως το ουράνιο 
άρμα των νεφών.  
2635 C. UELINGER: „Northwest Semitic Inscribed Seals, Iconography and Syro-Palestinian 
Religions of Iron Age II: Some Afterthoughts and Conclusions“ στο B. Sass & C. Uelinger: 
Studies in the Iconography of Northwest Semitic Inscribed Seals (ΟΒΟ 125,) Friburg-Göttingen 
1993, σελ. 261. 275-276 εικ. 11. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 387-389 εικ. 331b. 
M. KLINGBELL: Yahweh Fighting from Heaven. God as Warrior and as God of Heaven in the 
Hebrew Psalter and Ancient Near Eastern Iconography, (ΟΒΟ 169) Fribourg- Göttingen 1999. σελ. 
222 εικ. 54, βλ. και  N. RITTER: „Die andere Sphinx – Torwächter und Schutzwesen in 
Assyrien…ό. π. σελ. 73 εικ. 10. 
2636 Ο όρος προσδιορίζει τα κολοσσιαία αγάλματα φτερωτών ταύρων με ανθρώπινο 
κεφάλι και κερασφόρο τιάρα. βλ. το λήμμα “aladlammu ” στο CAD τομ.Ι μέρος Ι., Chicago 
1964, σελ. 286-287. 
2637 Οι θεότητες έχουν αποδοθεί, όπως οι θεοί των Ουραρταίων, το φτερωτό Αladlammu 
έχει την τυπική ασσυριακή μορφή, ενώ το σχηματικά χαραγμένο δέντρο ακολουθεί 
φοινικικά πρότυπα. Η εβραϊκή επιγραφή του κατόχου «yḥ[y]hw[š]lm» είναι πράγματι ένα 
σταθερό επιχείρημα αξιοποίησης της σφραγίδας στην κατανόηση του Γιαχβέ ως 
αναβάτη του χερούβ, αλλά και της Ασσερά ως βασίλισσας των ουρανών (מלכת השמעם) (Ιερ. 
44,19). Αδυνατεί όμως για πολλούς λόγους να προσφέρει περισσότερα στην διερεύνηση 
της προέλευσης και της σημασίας του χερούβ στην ιδέα της επιφάνειας του Γιαχβέ  κατά 
την προαιχμαλωσιακή εποχή.  
2638 Βλ. N. RITTER: „Die andere Sphinx – Torwächter und Schutzwesen in Assyrien…ό. π. 
σελ. 73. 

612 
 

                                                                                                                                                                              



συνηγορεί και η κίνηση του χεριού προς την θεά που προβάλλει πάνω από το 

δέντρο.   

 Στον ιεροσολυμητικό ναό και κυρίως στο δαβιρ γίνεται λόγος όχι για ένα, 

άλλα για δυο πλάσματα. Στην χετιτική τέχνη, όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχει η δυνατότητα του διπλασιασμού των ζώων ή 

των μυθικών πλασμάτων των θεών. Οι ανθρωπόμορφοι θεοί που 

παρουσιάζονται  πάνω σε ένα μόνο ζώο ή μυθικό θηρίο ή κατώτερη θεότητα2639 

εμφανίζονται στα τρισδιάστατα σωζόμενα έργα πάνω σε ένα ζεύγος ιερών 

ζώων. Ο χετιτολόγος W. ORTHMANN θεωρεί ως πιο σωστή την απόδοση του 

ενός ζώου γιατί συμφωνεί με τις γραπτές πηγές και αιτιολογεί το διπλασιασμό 

στα αγάλματα με βάση λόγους στατικής και συμμετρίας στην σύνθεση2640. 

Μάλιστα, στην ύστερη χετιτική περίοδο το  ζεύγος των ιερών ζώων εξελίσσεται 

σε ένα σταθερό τμήμα της βάσης του αγάλματος2641. Έτσι θα μπορούσαν τα δυο 

χερουβίμ-σφίγγες να φέρουν τον Γιαχβέ όρθιο ή πάνω σε θρόνο, όπως τα 

μνημειώδη αγάλματα του χετιτικού πολιτισμού ή μια παράσταση του ένθρονου 

θεού της βροχής πάνω σε δυο πιθανόν ταύρους σε μια πλάκα από το βασίλειο 

των Ουραρταίων (εικ. 603)2642. Το βιβλικό κείμενο όμως δεν κάνει πουθενά λόγο 

για κάποιον θρόνο πάνω στα φτερά των χερουβίμ, άρα θα πρέπει να γίνει δεκτή 

η υπόθεση ότι ο Γιαχβέ στέκει επί των χερουβίμ, όπως ο Βάαλ επί του ταύρου 

στις γνωστές απεικονίσεις του.  Μια τέτοια όμως ιδέα αντιτίθεται στο βιβλικό 

χαρακτηρισμό ο «καθήμενος επί των χερουβίμ», οπότε πρέπει κατά συνέπεια να 

2639 Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονται δυο ζώα, όπως λέοντες, τάυροι ή άλλα 
πλάσματα, όπως στο ανάγλυφο των βράχων της Γιατσιλικά(γ)ια, όπου ο θεός στέκεται 
πάνω σε δυο ανθρώπινες μορφές, οι οποίοι προσωποποιούν τα όρη, ως θεοί των ορέων. 
βλ. W. ORTHMANN: „Hethitische Götterbilder“ στο K. BITTEL (εκδ.): Vorderasiatische 
Archäologie, Berlin 1964,  σελ.  228. Πρβλ. I. CORNELIUS: „The many Faces of Got: Divine 
Images and Symbols in ancient Near Eastern Religions... ό. π. σελ. 36-37. 
2640 Βλ. W. ORTHMANN: „Hethitische Götterbilder“ στο K. BITTEL: Vorderasiatische 
Archäologie, Berlin 1964, σελ. 223 & 228.  Αυτό διαφέρει στα βασίλεια της βόρειας Συρίας 
της Εποχής του Σιδήρου, όπου συναντάται ο λεγόμενος υστεροχετιτικός πολιτισμός. Την 
πύλη του ανακτόρου στην Τέλ Χαλάφ διαμορφώνουν τα αγάλματα τριών θεοτήτων που 
στέκουν πάνω σε ένα μόνο ζώο (βλ. εικ. 310). 
2641 W. ORTHMANN: „Hethitische Götterbilder“ στο K. BITTEL (εκδ.): Vorderasiatische 
Archäologie, Berlin 1964, σελ. 223. 
2642 Κλασσικό παράδειγμα είναι το άγαλμα από βασάλτη με τους δυο λέοντες από την 
Κάρκεμις και μια πλάκα από το βασίλειο των Ουραρταίων. βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen 
und Siegelkunst …ό. π. σελ. 173 εικ. 113 και σελ. 175 εικ. 114. 
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γίνει αποδεκτός ένας θρόνος πάνω στα δυο πλάσματα, πράγμα που δεν 

αναφέρεται στο βιβλικό κείμενο. Ο M. METZGER, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια, 

υποστηρίζει ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι αόρατος είναι και ο θρόνος, όχι 

μόνο ο θεός.    

 Σώζονται αρκετές παραστάσεις στην αρχαία Ανατολή, στις οποίες ταύροι 

και λέοντες στηρίζουν τον θρόνο μιας θεότητας (εικ. 603. 604), συνήθως μέσω 

μιας άλλης επίπεδης επιφάνειας (μιας επίπεδης πλάκας που θα μπορούσε να 

έχει κάποια σχέση με το στερέωμα (רקיע) στα οράματα του Ιεζεκιήλ)2642F

2643. Από το 

χετιτικό χώρο είναι γνωστές παραστάσεις σφραγίδων, στις οποίες οι θεότητες 

κάθονται πάνω σε δίφρους, οι οποίοι στηρίζονται στην πλάτη αιγάγρων, αλλά 

και σφιγγών, πτερωτών ή άπτερων, όπως δείχνουν τρεις σφραγίδες από το 

Ατσέμχουγιούκ (1815-1750 π.Χ.) (εικ. 605. 606. 607.)2643F

2644. Στα παραδείγματα αυτά 

φαίνεται ότι τα πλάσματα φυλάσσουν τον θρόνο, παρά τον στηρίζουν. Σε όλες 

βέβαια τις σφραγίδες υπάρχει ο θρόνος ξεχωριστά από τα ζώα ή τα μυθικά 

πλάσματα.  

 Μόνο δυο τρισδιάστατα ευρήματα δείχνουν πλάσματα με τον κορμό 

αιλουροειδούς, φτερά και ανθρώπινο κεφάλι που παίζουν τον ρόλο της βάσης 

και θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα βιβλικά χερουβίμ. Πρόκειται για μια 

λίθινη βάση με δυο σφίγγες με γυναικείο κεφάλι από την αρχαία Σαμάλ της 

Συρίας και μια σχεδόν κυκλική κατασκευή με πέντε αρσενικές σφίγγες από την 

γειτονική Τελ Χαλαφ (εικ. 608. 609.)2645. Από την αρχαιολογική έρευνα και τα 

σημεία εύρεσής τους φαίνεται ότι οι βάσεις αυτές έπαιζαν κάποιο ρόλο στην 

αρχιτεκτονική των κτιρίων και πιθανώς πάνω τους στηρίζονταν ξύλινες 

κολώνες2646. Δεν αποκλείεται όμως να στήριζαν και αγάλματα κάποιων 

θεοτήτων με αρχιτεκτονική λειτουργία, όπως στην είσοδο του ανακτόρου της 

2643 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 168-177, κυρίως  σελ. 172-173 εικ. 110-
112. 
2644 Βλ. Α . GILIBERT: „Die Anatolische Sphinx“, στο Lorenz Winkler-Horaček: Wege der 
Sphinx. Monster zwischen Orient und Okzident, Berlin 2011, σελ. 42 εικ. 4.  
2645 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 188-189 εικ. 130-131.  K. BENZEL, S. 
GRAFF κ. α.: Art of the Ancient Near East. A Resource for Educators, (Metropolitan Museum of 
Art) New York  2010, σελ. 274 εικ. 29.  
2646 Σε ασσυριακά κείμενα μνημονεύεται η συνήθεια της στήριξη κέδρινων κιόνων σε 
λίθινα πλάσματα, όπως τα Αpsassu. βλ. το λήμμα “Αpsassu”στο CAD τομ.Ι. μέρος II., 
Chicago 1968, σελ. 193-194.  
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Τελλ Χαλάφ (εικ. 310)2647. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν στοιχεία για 

λατρευτική χρήση  για κανένα από τα δυο. 

 Η παραπάνω σύνδεση χερούβ και θεότητας μπορεί να κατανοηθεί όχι 

μόνο με  τη λειτουργία της μεταφοράς, αλλά και με τη λειτουργία του ιερού 

πλάσματος ως συμβόλου. Τα δυο χερουβίμ στο άδυτο του ναού του Σολομώντα 

παρουσιάζουν ομοιότητες με  το αποτύπωμα ενός κυλινδρικού σφραγιδόλιθου 

από την Ασσούρ (11ος - 12ος αιώνας π. Χ.) που βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο (εικ. 

50αβ)2648. Το αποτύπωμα έχει την παράσταση ενός κτιρίου που μοιάζει με ναό, 

ενώ στο κέντρο βρίσκεται ένα κενό βάθρο-θρόνος, το οποίο πλαισιώνουν δυο 

«ιχθυαίγαγροι» του  θεού Έα. Στο σφραγιδόλιθο εμφανίζεται κενός χώρος 

ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να εικονίζεται η θεότητα ή το σύμβολό της. Αν και 

οι ρόλοι των πλασμάτων διαφέρουν ο κενός θρόνος θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως στοιχείο ανεικόνιστης απόδοσης της θεϊκής παρουσίας, το ανεικόνιστο του 

κενού χώρου2649. 

 Αν και η παραπάνω ερμηνεία βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο ενικός 

χερούβ είναι αρχαιότερος, η παράσταση περισσοτέρων πλασμάτων του ενός να 

στηρίζουν με μια επίπεδη επιφάνεια και να μεταφέρουν τον θρόνο του θεού, 

φαίνεται να οφείλεται στον προφήτη Ιεζεκιήλ2650. Ο Γιαχβέ στην 

προαιχμαλωσιακή λειτουργική γλώσσα κάθεται σαν βασιλιάς επί των χερουβίμ 

και επί της Σιών, μετά την καταστροφή επιβαίνει, φεύγει και ταξιδεύει και αυτό 

2647 Βλ. N. CHOLIDIs & L. MARTIN: Kopf hoch! Mut hoch! Und Humor hoch! Der Halaf – und 
seine Ausgräber Max Freiherr von Oppernheim, Mainz 2002, σελ. 29. 
2648 Βλ. J. MARZAHN & B. SALJE: Wiederstehendes Assur 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in 
Assyrien, Mainz am Rhein 2003, Σελ. 162 εικ. 5. Πρβλ. T. METTINGER: No Graveb Image? 
Israelite Aniconism...ό.π. σελ 45-46 εικ. 2.6. 
2649 Ο  T. METTINGER (No Graveb Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, 
Stockholm 1995, σελ. 46 Εικ. 2.6. &  “Israelite Aniconism: Developments and Origins” στο 
Karel Van Der Toorn: The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book 
Religion in Israel and the Ancient Near East, 1997, σελ. 186 σημ. 55.) αποδέχεται το 
παραλληλισμό της σφραγίδας με το χερουβικό θρόνο χωρίς να προβεί σε συγκρίσεις, τον 
οποίο οφείλει στον M. METZGER. 
2650 Το σταθερό ζεύγος των χερουβίμ στον ναό επανερμηνεύεται εξαιτίας της γένεσης 
μιας νέας θεολογίας και κοσμολογίας για το ουράνιο ναό του Γιαχβέ  όχι ως θρόνος, 
αλλά ως άρμα (מרכבה). Βλ. F. HARTENSTEIN: „Wolkendunkel und Himmelsfeste. Zur 
Genese und Gosmologie der Vorstellung des Himmlischen Heiligtums JHWHs “ στο B. 
Janowsky - B. Ego: Das Biblische Weltbild und seine Altorientalischen Kontexte, Tübingen 2001, 
σελ. 129-131 και σημ.  20 & 21.   
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το ταξίδι γίνεται με το άρμα, το μερκαβά2651. Πράγματι, ο όρος χερουβίμ 

εμφανίζεται στα οράματα του προφήτη Ιεζεκιήλ (κεφ. 1 & 10). Όμως τα 

πλάσματα στα οράματα αυτά δεν σχηματίζουν κάθισμα, αλλά φέρουν μια 

πλάκα, πάνω στην οποία βρίσκεταο ο θρόνος της δόξης του Γιαχβέ. Είναι 

τέσσερα, όσα και τα σημεία του ορίζοντα και δεν προέρχονται από κάποια 

λατρευτική παράσταση του ναού της Ιερουσαλήμ2652. Ενώ αρχικά στο κεφ. 1 

αναφέρονται χωρίς κάποιο όνομα, στο κεφ 10 σκοπίμως συγχέονται με το χερούβ 

και σαν αποτέλεσμα προκύπτει ο πληθυντικός χερουβίμ2653. Πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι η παράσταση αυτή δεν έχει σχέση με τα χερουβίμ του ναού και 

αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τον αριθμό τους (δυο αντί ενός ή τεσσάρων), 

αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο Γιαχβέ σχετίζεται μαζί τους, δηλαδή κάθεται 

επί των χερουβίμ (ישב), δεν επιβαίνει (רכב)2654. Η επίδραση του Ιεζεκιήλ (κεφ. 1 & 

10)2655 στην εικόνα των βιβλικών συγγραφέων μετά την αιχμαλωσία για το δαβιρ 

του πρώτου ναού αντανακλάται στον Χρονικογράφο (1 Χρον. 28,18). Στην έκθεση 

των ιερών αντικειμένων του ναού το σύμπλεγμα των χερουβίμ στο άδυτο 

χαρακτηρίζεται ως το «παράδειγμα του άρματος» (תבנית המרכבה).   

 Φτερωτά ζωόμορφα και ανθρωπόμορφα πλάσματα εμφανίζονται να 

σύρουν ένα άρμα στην εικονογραφία της μυκηναϊκής Κρήτης, της Κύπρου κατά 

την ίδια εποχή, αλλά και των Φοινίκων της 1ης π. Χ. χιλιετίας (εικ. 610. 611. 

2651 Βλ. F. HARTENSTEIN: „Wolkendunkel und Himmelsfeste. Zur Genese und Gosmologie 
der Vorstellung des Himmlischen Heiligtums JHWHs... ό. π. σελ. 141-142. 
2652 O. KEEL : Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine Deutung der Majestätsschilderung in Jes 6, Ez 1 
und 10 uns Sach 4 (SBS 84/85), Stuttgart 1977, σελ. 125-269. 
2653 Ο λόγος που επιλέγει να ονομάσει τα πλάσματα αυτά ως χερουβίμ, παρόλο που οι 
διαφορές τους είναι αρκετές, όπως ο αριθμός των προσώπων και των φτερών τους, έχει 
να κάνει με την ταυτότητα της θεότητας. Δεν θέλει να αφήσει την παραμικρή αμφιβολία 
ότι ο ένθρονος στον ουράνιο θόλο δεν είναι άλλος από τον Γιαχβέ, τον καθήμενο επί των 
χερουβίμ και ένθρονο βασιλιά επί της Σιών. Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst 
…ό. π. σελ. 190-191 & 321. 
2654 Στον Ψαλ. 18, 11 το ρήμα רכב συντάσσεται με την πρόθεση על . Ο Γιαχβέ επιβαίνει επί 
του χερούβ (וירכב על כרוב), όπως και επί πτερύγων ανέμων (על כנפי רוח).Υποστηρίζεται ότι η 
σύνταξη αυτή   οφείλεται στην παράσταση των αρμάτων (πρβλ. Αβ. 3,8), όπου ο 
αρματηλάτης βρίσκεται πάνω από το άρμα και ψηλότερα από τους ίππους. Βλ. T. 
METTINGER: The Dethronement of Sabaoth – Studies in the Shem and Kabod Theologies …ό. π. 
σελ. 34 σημ. 62. Φαίνεται τουλάχιστον στον Ψαλ. 18,11 ότι πιθανότερη είναι η εικόνα του 
ζώου-postament παρά εκείνη του άρματος. 
2655 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 1098.  
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612.)2656. Φαίνεται ότι τα μεταιχμαλωσιακά χρόνια, μια εποχή, κατά την οποία τα 

δυο χερουβίμ στα Άγια των Αγίων δεν υπήρχαν πια,  κατανοήθηκαν ως το 

«παράδειγμα», δηλαδή το ομοίωμα του θεϊκού, ουράνιου άρματος του Γιαχβέ2657.   

 

ΙΙΙ.2.3.4. Οι θρόνοι των σφιγγών για βασιλείς και θεούς. 

 Τα αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να δώσουν μια εξήγηση στην 

βιβλική περιγραφή προέρχονται από τον φοινικικό χώρο2658, αλλά και την βόρεια, 

χαναναϊκή παράδοση των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως είναι η Μεγιδδώ και 

η (Χ)Αζώρ. Πρόκειται για παραστάσεις, στις οποίες οι πτερωτές σφίγγες φέρουν 

τον θρόνο θεών ή βασιλέων. Το σημαντικότερα και συνάμα αρχαιότερα 

δείγματα μιας τέτοιας παράστασης είναι ένα ελεφαντόδοντο από την Μεγιδδώ 

και ένας μικρός θρόνος με μια δυστυχώς κατεστραμμένη καθιστή μορφή που 

βρέθηκε στο ίδιο ανασκαφικό στρώμα2659, καθώς και η σαρκοφάγος του Αχιράμ, 

βασιλέα της Βύβλου2660. 

2656 T. METTINGER: The Dethronement of Sabaoth – Studies in the Shem and Kabod Theologies …ό. 
π. σελ. 35-36. Φτερωτά πλάσματα με την μορφή της σφίγγας εμφανίζονται να σύρουν 
ένα άρμα (μερκαμπά) σε ευρήματα από τον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για μια 
ζωγραφική απεικόνιση από τη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδος στη νότια Κρήτη 
(μυκηναϊκής εποχής) που το άρμα σύρουν δυο φτερωτά πλάσματα με σώμα λιονταριού 
και κεφάλι πτηνού. Το ίδιο θέμα εικονίζεται σε ένα αγγείο από την Εγκωμή της Κύπρου, 
καθώς και  δυο αφιερώματα στους Δελφούς και την Ολυμπία που εμφανίζουν σκηνές 
μάχης και κυνηγιού με άρμα που μετακινούν σφίγγες  με ανθρώπινο κεφάλι, προφανώς 
φοινικικής τεχνοτροπίας (8ος π.Χ. αιώνας). βλ. H. DEMISCH: Die Sphinx – Geschichte ihrer 
Darstellung von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 1977, σελ. 74 εικ. 208 και 209.  
2657 Ίσως με την ιδέα αυτή να σχετίζονται παραστάσεις του Βάαλ Σαμήμ, όπως το γνωστό 
νόμισμα από την περσική επαρχία του Ιούδα με την επιγραφή Jehud ή Jahu. Βλ. O. KEEL: 
Die Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 978 εικ. 603, (βλ. εικ. 278). 
2658 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 190-191. 
2659 Δυστυχώς στην κατάσταση αυτή δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ένθρονη 
θεότητα ή βασιλιά. Βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 295-296 εικ. 176. 
2660 βλ.  T. METTINGER: “Cherubim”, στο DDD, σελ. 189-192. στου ιδίου “A Conversation 
with My Critics: Cultic Image or Aniconism in the First Tempel?”, στο Y. Amit, E. Ben Zvi, I. 
Finkelstein & Ο. Lipschits: Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context - A Tribute to 
Nadav Na ̉aman, , Winona Lake 2006, σελ. 281-284 εικ. 2. & 3. Στα γερμανικά βλ „ JHWH-
Statue oder Anikonismus im ersten Tempel? : Gespräch mit meinen Gegnern „ στο ZAW 117. 
(2005), σελ.  495-499  εικ. 2 & 3. Πρώτος έκανε τη σύνδεση των βιβλικών χερουβίμ με την 
φτερωτή σγίγγα που φέρει το θρόνο του Αχιράμ ο W. F. Albright το έτος 1938 με το άρθρο 
"What were the Cherubim?", στο The Biblical Archaeologist 1. (1938), σελ. 1-3, πρβλ. O. KEEL: 
Die Geschichte Jerusalems…ό. π. σελ. 294-295. 
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 Το φαινόμενο να πλαισιώνεται μια καθιστή μορφή από δυο πλάσματα 

του ζωικού βασιλείου, μαρτυρείται σε ένα εντυπωσιακό εύρημα της νεολιθικής 

εποχής από το Çatalhöyük στη Μ. Ασία2661 που χρονολογείται γύρω στα 6300 π.Χ. 

Μια καθιστή  γυναικεία μορφή με στεατοπυγικά χαρακτηριστικά πλαισιώνουν 

δυο αιλουροειδή, πιθανώς λεοπαρδάλεις, οι άκρες από τις ουρές των οποίων 

κυκλώνουν τους ώμους της (εικ. 613)2662. Από το αγαλματίδιο λείπουν το κεφάλι 

της μορφής και το κεφάλι της λεοπάρδαλης στα αριστερά της. Έχουν προταθεί 

διάφορες εξηγήσεις με τις πιο κυρίαρχες να διακρίνουν δυο θεότητες, εκείνη της 

«Μεγάλης Μητέρας» και εκείνη της «Πότνιας Θηρών», της θεάς του ζωικού 

βασιλείου2663. Η θεά ξεκουράζει τα χέρια της στα κεφάλια των δυο άγριων ζώων 

δίνοντας την εντύπωση της ισχύος και της κυριαρχίας επάνω τους. Και ακριβώς 

η τιθάσευση αυτή συνηγορεί υπέρ της Πότνιας θηρών, απεικονίσεις της οποίας 

εμφανίζονται μετά το 3.000 π.Χ. Δυστυχώς, έως τώρα δεν υπάρχουν ευρήματα 

που να δείχνουν κάποια συνέχεια έως την εποχή του Χαλκού. Είναι πολύ 

ενδιαφέρον ότι στην Μικρά Ασία θα εμφανιστεί αργότερα η φρυγική Κυβέλη, ως 

η Μεγάλη Μητέρα πάνω σε θρόνο λεόντων. 

2661  Από τις πρώτες κιόλας  ανασκαφές  που έγιναν στα 1961 και 1965 από τον J. Mellaart, 
ήρθαν στο φως πρωτόγνωρα ευρήματα νεολιθικής τέχνης. Μοναδικές μέχρι σήμερα 
παραμένουν οι τοιχογραφίες, αλλά και ο τεράστιος αριθμός αγαλματιδίων. Το 
Çatalhöyük θεωρείται από τις πιο σημαντικές ανασκαφές στη νότια Ανατολία και 
αποτελεί ένα εντυπωσιακό δείγμα νεολιθικού οικισμού πολύ μεγάλης έκτασης. Για την 
νεολιθική τέχνη της ανασκαφής βλ.I. HODDER: „Çatal Höyük“,στο Badisches 
Landesmuseum Karlsruhe: Die älteste Monumente der Menschheit,  Karlsruhe 2007, σελ.124-125 
& M. CUTTING: „Wandmalereien und  -reliefs im anatolischen Neolithikum.  Die Bilder von 
Çatalhöyük“ στο Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Die älteste Monumente der Menschheit,  
Karlsruhe 2007, σελ. 126-134. 
2662 J. HANSEN: „Kleinkunst und Grossplastik – Menschendarstellungen von Vorderasien-
Anatolien bis in den Donauraum“, στο Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Die älteste 
Monumente der Menschheit,  Karlsruhe 2007, σελ. 192-206. 199.  
2663 Την ερμηνεία της θεάς Μητέρας (magna mater) υποστήριξε ο αρχαιολόγος των 
ανασκαφών Mellaart, ο οποίος βασίστηκε και σε ένα αντικείμενο που προβάλλει στην 
βάση του θρόνου κάτω από τα πόδια της θεάς. Ο Mellaart κατανόησε την σκηνή ως 
στιγμή τοκετού. Και άλλα ευρήματα ερμηνεύτηκαν από τον ίδιο σαν απεικονίσεις 
εγκύων, όμως ανακαλύψεις πρόσφατων ανασκαφών (2005) έδειξαν ότι πρόκειται για 
παραστάσεις άγριων ζώων. Σε κάθε περίπτωση η θεωρία για την λατρεία της Μητέρας 
θεάς που ενοποιούσε διάφορα ευρήματα στο Çatalhöyük τίθεται σε αμφισβήτηση.  βλ. J. 
HANSEN: „Kleinkunst und Grossplastik – Menschendarstellungen von Vorderasien-
Anatolien… ό. π. σελ. 199-200. Πρβλ. M. CUTTING: „Wandmalereien und  -reliefs im 
anatolischen Neolithikum … ό π. σελ. 132-133. 
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 Ίσως όμως το αρχαιότερο εύρημα που πιθανώς διαμορφώνει τον ίδιο τύπο 

θρόνου με εκείνον του Αχιράμ και του μονάρχη της Μεγιδδώ είναι το άγαλμα 

του Ιδρίμι του βασιλιά της πόλης Άλαλα (σημ. τουρκ. Τελ Αλατσάνα)2664 στην 

αρχαία Συρία. Το άγαλμα βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο και 

χρονολογείται γύρω στα 1450 π.Χ. (εικ. 614)2665. Μέχρι τις πρόσφατες ανασκαφές 

θεωρούνταν ότι το άγαλμα πλαισίωναν δυο λέοντες2666, αφού δεν έχει σωθεί 

εξολοκλήρου, επειδή καταστράφηκε ήδη στην Αρχαιότητα2667. Πρόσφατα ήρθαν 

στο φως στην αυλή του ανακτόρου της Άλαλα (επίπεδο VII) και κοντά σε μια 

τετράπλευρη βάση από πλίνθους (1.75 x 1.83 μ.) αλαβάστρινα θραύσματα με 

2664 Η συριακή πόλη Άλαλα θεωρείται η πιο σημαντική πόλη στον χώρο του κόλπου της 
Αλεξανδρέττας κατά τη Μέση και Ύστερη εποχή του Χαλκού. Βρίσκεται άλλωστε στο πιο 
σημαντικό σταυροδρόμι που ενώνει την Μεσοποταμία με την Μεσόγειο και την Μικρά 
Ασία με την Συρία-Φοινίκη-Παλαιστίνη. Παρουσιάζει εξαιρετικά αρχαιολογικά 
ευρήματα, όπως έπιπλα με διακόσμηση από ελεφαντόδοντο, εισαγόμενα προϊόντα από 
την Αίγυπτο και τον μυκηναϊκό χώρο, καθώς και ένα αρχείο ενεπίγραφων πινακίδων 
σφηνοειδούς γραφής  (αρχ. Στρώμα IV.).  Το ανάκτορο καταστράφηκε ίσως από τους 
Χετταίους γύρω στο 1400 π.Χ. και παρουσιάζει κείμενα του Ιλιμιλίμα Β΄, εγγονού του 
βασιλιά Ιδρίμη. Η πόλη ανήκε στην ηγεμονία των Χουρριτών-Μιτάννι και στην συνέχεια 
ήρθε στον έλεγχο των Χετταίων μέχρι την ολοσχερή καταστροφή της στα 1200 π.Χ. βλ. 
M. HEINZ: Altsysien und Libanon, Darmstadt 2002, σελ. 163-164. Για τις πιο πρόσφατες 
ανασκαφές βλ. K. YENER: Tell Alatcana, Ancient Alalakh Vol. 1. The 2003-2004 Excavation 
Seasons (Koc Univeritesi), Κωνσταντινούπολη 2010. Και της ιδίας: “Recent Excavations at 
Alalakh: Throne Embellishments in Middle Bronze Age Level VII,, στο J. Aruz κ.α.: Cultures 
in Contact (Metropolitan Museum, New York 2013, σελ. 2-13.  
2665 Το άγαλμα (104 εκ. ύψ.) βρέθηκε στα 1939 από τον Leonard Woolley δυστυχώς 
κατεστραμμένο. Πιθανόν καταστράφηκε κατά την κατάκτηση της πόλης από τους 
Χετταίους βλ. G. GARBINI: Alte Kulturen des Vorderen Orients, (Schätze der Weltkunst) 
Gütersloh 1968, σελ. 99-100 εικ. 127 και K. YENER: “Recent Excavations at Alalakh: Throne 
Embellishments in Middle Bronze Age Level VII,, στο J. Aruz κ.α. : Cultures in Contact: From 
Mesopotamia to the Mediterranean in the Second Millennium B.C. (Metropolitan Museum) , New 
York 2013, σελ. 2-13.  
2666 Βλ. M. METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. Ι. σελ. 253-257 εικ. 1179.  
2667 Το άγαλμα έπαιζε προφανώς κάποιον ρόλο στις μετά θάνατον τελετές του 
ηρωοποιημένου-θεοποιημένου βασιλιά και καταστράφηκε προφανώς σε κάποια 
επιδρομή. Βρέθηκε όμως θαμμένο με προσοχή, προφανώς από οικείους που επέστρεψαν 
στον χώρο. Βλ.  H. NIHER: "Einblicke in die Konfliktgeschichte des Bildes im antiken Syrien-
Palästina“, στο R. Hoeps: Handbuch der Bildtheologie, Band I: Bild – Konflikte, Paderborn 2007, 
σελ. 39. Τμήμα μιας ανάγλυφης πλάκας βρέθηκε κοντά του που παρουσιάζει οπές για 
καρφιά και πύρους προφανώς για την στερέωση στο κύριο άγαλμα, ακριβώς όπως και τα 
θραύσματα από τα φτερά που πρόσφατα ήρθαν στο φως. Βλ. K. YENER: “Recent 
Excavations at Alalakh: Throne Embellishments in Middle Bronze Age Level VII,, στο J. Aruz 
κ.α.: Cultures in Contact: From Mesopotamia to the Mediterranean in the Second Millennium B.C. 
(Metropolitan Museum) , New York 2013, σελ. 2-13.  
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ραβδώσεις, στις οποίες διακρίνονται  ίχνη χρώματος2668. Κάποια από αυτά 

φαίνεται με σιγουριά ότι σχημάτιζαν φτερά, πολύ πιθανόν μυθικών φτερωτών 

πλασμάτων που πλαισίωναν ένα  άγαλμα. Δεν είναι απίθανο ο θρόνος από 

ασβεστόλιθο στο άγαλμα του Ιδρίμι να πλαισιωνόταν από σφίγγες με 

αλαβάστρινα φτερά2669. Στην αυτοβιογραφική επιγραφή που σώθηκε στο κύριο 

τμήμα του αγάλματος, ο  Ιδρίμι2670, αφού εξιστορήσει πως από εξόριστος 

κατάφερε να κατακτήσει την Άλαλα και να αναγνωριστεί ως βασιλιάς, 

διακηρύσσει ότι: «έχτισα ανάκτορο και έκανα το θρόνο μου όμοιο με τους θρόνους 

των βασιλέων»2671. Σαφώς ο λόγος δεν μπορεί να ληφθεί ως κυριολεξία, αλλά η 

θέση της Άλαλα στο σταυροδρόμι τόσων πολιτισμών και οι επαφές των λαών 

της περιοχής με την Αίγυπτο, καθιστούν εφικτή τη συνάντηση πολιτιστικών 

στοιχείων και την κατασκευή ενός θρόνου σύμφωνα με χουρριτικά, χεττιτικά και 

κυρίως αιγυπτιακά πρότυπα.      

 Δεν είναι τυχαίο ότι τα σημαντικότερα τεκμήρια ενός θρόνου, τον οποίο 

στηρίζουν τετράποδα, μυθικά φτερωτά πλάσματα με κεφάλι ανθρώπου 

βρέθηκαν στην Φοινίκη και στο Ισραήλ / Παλαιστίνη. Ιδιαίτερη σημασία έχει ένα 

από τα ελεφαντόδοντα του ανακτόρου της Μεγιδδώ, προφανώς επένδυση 

κάποιου κιβωτίου ή κάποιου ξύλινου επίπλου που παρουσιάζει δυο εξαιρετικές 

σκηνές από την ζωή ενός Χαναναίου βασιλιά, πολύ πιθανόν του ίδιου του 

2668 Παρόμοια ευρήματα ερμηνεύτηκαν από τον Woolley ως θραύσματα μιας 
αλαβάστρινης λεκάνης με κυματιστό κοίλο, όμοιο με κοχύλι (“basin with shell-like 
scalloping”). Δεν δημοσίευσε όμως εικόνες από αυτά. Τα ευρήματα της ανασκαφής του 
2007 από τον χώρο παρουσιάζουν διαφορετικούς σχηματισμούς, ίχνη από καρφιά και 
από πύρους για την στερέωσή τους και ενισχύουν την ιδέα ότι ανήκουν σε κάποιο 
άγαλμα παρά στην ταύτιση του αλαβάστρινου αντικειμένου με λεκάνη. Βλ. K. YENER: 
“Recent Excavations at Alalakh: Throne Embellishments ... ό. π. σελ. 2-13.  
2669 Την πρόταση έχει ήδη κάνει ο D. Collon το έτος 1995. βλ. Κ. YENER: “Recent 
Excavations at Alalakh: Throne Embellishments... ό. π. σελ. 2-13 
2670 Ήταν γιός του βασιλιά του Χαλεπίου και αναγκάστηκε με τα αδέλφια του εξαιτίας 
μιας εξέγερσης να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Κατέφυγε στην πόλη Εμάρ, στη 
συνέχεια στην έρημο και  συνεργάστηκε με τους νομάδες Σούτου και τους Χαμπίρου. Ως 
ηγέτης ενός ληστρικού σώματος από πρόσφυγες της πατρίδας του κατέλαβε την Άλαλα 
και μετά από επτά χρόνια αναγνωρίστηκε από τον βασιλιά των Μιτάννι Παρατάρνα σαν 
ηγεμόνας της πόλης. Στην επιγραφή του  μνημονεύεται και μια εκστρατεία του κατά των 
Χετταίων. Βλ.  K. VEENHOF: Geschichte des Alten Orients … ό. π. σελ.160. 
2671  Βλ. M. DIETRICH & O. LORETZ: „Die Autobiographie des Königs Idrimi von Alalah 
(Idrimi-Stele)“ στο TUAT II/5, Gütersloh 1985, σελ. 501-504.   
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βασιλιά της Μεγγιδώ (εικ. 615)2672. Ο ηγεμόνας εικονίζεται κατά την επιστροφή 

του από την μάχη. Την νικηφόρα έκβαση φανερώνουν οι δυο περιτετμημένοι 

αιχμάλωτοι που προπορεύονται δεμένοι στο βασιλικό άρμα και χαρακτηρίζονται 

στην έρευνα ως νομάδες Σασού2673. Ο φτερωτός ηλιακός δίσκος βρίσκεται στον 

ουρανό και οδηγεί τον βασιλιά στο δρόμο του. Στην δεύτερη στα αριστερά σκηνή 

ο μονάρχης καθήμενος στον θρόνο του γιορτάζει τον θρίαμβό του μαζί με την 

βασίλισσα. Τον ψηλό βασιλικό θρόνο συγκρατεί ένα πλάσμα με σώμα 

αιλουροειδούς, πιθανόν λέοντος, ανοιχτά φτερά πτηνού και κεφάλι γυναίκας, 

πρόκειται για μια σφίγγα. Το ύψος του θρόνου είναι τέτοιο που ο καθήμενος 

χρειάζεται και ένα υποπόδιο. Το ομοίωμα ενός πολύ μικρού θρόνου, επίσης από 

ελεφαντόδοντο με παρόμοιο σχέδιο ήρθε στο φως στο ίδιο ανασκαφικό στρώμα 

και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τρισδιάστατα έπιπλα, η έδρα των οποίων 

στηρίζεται σε δυο αγάλματα σφιγγών (εικ. 616)2674.       

 Η σαρκοφάγος του Αχιράμ βρέθηκε στην Βύβλο το 1923 και σήμερα 

δεσπόζει στο κέντρο της κύριας αίθουσας του Αρχαιολογικού Μουσείου της 

Βυρηττού. Πρόκειται πιθανότατα για μια βασιλική σαρκοφάγο του 13ου π. Χ. 

αιώνα, η οποία φαίνεται ότι επαναχρησιμοποιήθηκε κατά τους επόμενους 

αιώνες. Την σωρό  του βασιλιά Αχιράμ εναπόθεσαν σε αυτήν οι συγγενείς του 

περίπου γύρω στο 1000 π.Χ., όπως μπορεί να υποστηριχθεί από τη φοινικική 

επιγραφή που χαράχτηκε στο σκέπασμα της (εικ. 617αβ)2675. Το ανάγλυφό της 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, επειδή παρουσιάζει τον αποθανόντα πάνω 

2672 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 70-72 εικ . T. STAUBLI: Das Image der 
Nomaden, (OBO 107), Freiburg Göttingen  1991, σελ. 64. O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό.π. σελ. 192-193 εικ. 111. & 294-296 εικ. 175. 176. B. KELLEHER & 
METROPOLITAN MUSEUM OF ART: Treasures of the Holy Land, New York 1986, σελ. 148-
149 εικ. 69. 
2673 Όπως είναι γνωστό από τις επιστολές της Αμάρνα και κυρίως εκείνες του βασιλιά της 
Ιερουσαλήμ Αβδιχέπα, οι νομάδες αυτοί έκαναν επιδρομές στις χαναϊκές πόλεις που 
ήταν υποτελείς στην Αίγυπτο. Ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ στις επιστολές του καλεί 
απεγνωσμένα τον φαραώ σε βοήθεια. Για τα χαρακτηριστικά των νομάδων αυτών βλ. T. 
STAUBLI: Das Image der Nomaden, (OBO 107), Freiburg Göttingen  1991, σελ. 64. Πρβλ.  O. 
KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 70. 
2674 G. NOVACEK: Israel. Heighlights from the Collections of the Oriental Institute University of 
Chicago, Chicago 2011, σελ. 60-61 ευρ. 33.  
2675 Βλ. H. DONNER – W. RÖLLIG: KAI…ό. π. σελ. 2-4, & W. RÖLLIG: “Die Ahirom-Inschrift 
Bemerkungen eines Epigraphikers zu einem kontroversen Thema” στο B. von Freytag gen: 
Löringhoff (κ.α.) Praestant Interna, Festschrift für Ulrich Hausmann,Tübingen, 1982,  σελ. 367-373 
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σε έναν θρόνο, τον οποίο στηρίζουν σφίγγες. Ο βασιλιάς πατά πάνω σε ένα 

υποπόδιο και κρατά ένα άνθος λωτού.  Αν και γεννήθηκε το ερώτημα, αν ο 

εικονιζόμενος είναι άνθρωπος ή θεότητα, το πεσμένο προς τα κάτω άνθος λωτού 

που προέρχεται από την αιγυπτιακή τέχνη συνηγορεί υπέρ της απεικόνισης ενός 

νεκρού βασιλιά2676. Και ακριβώς αιγυπτιακή είναι και η συνήθεια να 

απεικονίζεται ο νεκρός στην μετά θάνατον ζωή, όπου δέχεται τις 

«επιμνημόσυνες» προσφορές των συγγενών του2677. Επιρροές της αιγυπτιακής 

τέχνης φαίνονται  σε όλο το ανάγλυφο. 

 Σε πρόσφατες ανασκαφές στην πόλη (Χ)Αζώρ ήρθε στο φως μέσα από τα 

στρώματα του 10ου ή του 9ου π.Χ. αιώνα μια ακόμη παράσταση ενός ένθρονου 

επί θρόνου σφιγγών (εικ. 618)2678. Ο καθήμενος δεν παρουσιάζει στοιχεία που θα 

μπορούσαν να στηρίξουν την υπόθεση ότι πρόκειται για μια θεότητα. 

Πιθανότερο είναι να εικονίζει έναν βασιλιά. 

 Οι παραπάνω θρόνοι θυμίζουν αιγυπτιακούς θρόνους της ίδιας εποχής, 

αλλά και αρχαιότερους. Οι θρόνοι αυτοί ανήκουν  στον  φαραώ και 

διαμορφώνονται με δυο λέοντες που πλαισιώνουν τα ερεισίχειρα (φαραώ 

Χαρεμχάμπ 1319-1292 π.Χ.) (εικ. 619 )2679. Επίσης στις απεικονίσεις του ο Όσιρης 

της Μερόης κάθεται σε θρόνο που σχηματίζουν τα πόδια και το σώμα λεόντων 

(εικ. 620)2680. Σε απεικονίσεις των φαραώ της 18ης  δυναστείας (1539-1292 π.Χ.) 

εκτός από τους λέοντες εμφανίζονται και άπτερες σφίγγες (φαραώ Αμένωφις Α΄ 

2676 βλ. R. GIVEON: „King or God on the Sarcophagus of Ahiram“, στο έργο του The Impact of 
Egypt on Canaan, (OBO 20) Freiburg 1978,   σελ. 31-33. 
2677 Η τελετουργική προσφορά στον νεκρό δεν πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο 
ένθρονος στην παράσταση είναι κάποια θεότητα. Ίσως στα πλαίσια της προγονολατρίας 
θα μπορούσε να γίνει λόγος για τον θεοποιημένο βασιλιά πρόγονο, όμως σε κάθε 
περίπτωση πρόκειται για άνθρωπο. πρβλ. R. GIVEON: „King or God on the Sarcophagus of 
Ahiram“…ό. π. σελ. 33. 
2678O. KEEL: “Paraphernalia of Jerusalem Sanctuaries and Their Relation to Deities Worshiped 
Therein during the Iron Age IIA–C” στο  J. Kamlah: Temple Building and Temple Cult 
Architecture and Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.– 1. Mill. B.C.E. ) (Proceedings of a 
Conference on the Occasion of the 50th Anniversary of the Institute of Biblical Archaeology at the 
University of Tübingen), Wiesbaden 2012, σελ. 329 εικ. 80.  
2679O. KEEL: :“Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 480-481 εικ. 
17. 
2680 Στην εικόνα ορατός μόνο ένας λέοντας σηκώνει την ουρά προς τα πάνω. Πάνω από 
τον λέοντα εμφανίζεται ένα ερισείνωτο. Βλ. J. LEIPOLDT & W. GRUNDMANN: Umwelt 
des Urchristentums III., Berlin 1967, εικ. 228. 
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& Αμένοφις Δ΄- Εχνατών) (εικ. 566. 639. 640.)2681. Σε κάποια ευρήματα από την 

εποχή των ραμσίδων συνεχίζεται αυτή η παράδοση, όπως δείχνει μια απεικόνιση 

του Ραμσή Γ΄ από το Μεδινέτ Χαμπού2682 (εικ. 621) και φαίνεται ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις, όπως ένα όστρακο στην συλλογή Gayer-Anderson στη 

Στοκχόλμη2683, οι άπτερες σφίγγες εξοβελίζουν εντελώς τους λέοντες από τους 

θρόνους (εικ. 622).  Στις απεικονίσεις της Μεγιδδώ, της Βύβλου και της Χ(Α)ζώρ 

τα ανοιχτά φτερά και το ψηλό ερεισίνωτο διαφοροποιούν την τοπική χαναναϊκή-

φοινικική εκδοχή του θρόνου των σφιγγών από την πιθανότατα προδρομική 

τους αιγυπτιακή. 

 Στα ευρήματα έχουν προστεθεί στο μεταξύ εκτός από πολυάριθμες 

απεικονίσεις σε φοινικικές σφραγίδες από όλη την Μεσόγειο και τρισδιάστατοι 

θρόνοι ως ιερά αντικείμενα (in situ)  ή ως αφιερώματα σε φοινικικούς ναούς που  

έχουν έρθει στο φως στο σημερινό Λίβανο2684. Σύμφωνα με αυτές τις 

παραστάσεις δυο σφίγγες-χερουβίμ με σώμα λιονταριού, φτερά και ανθρώπινο 

κεφάλι σχηματίζουν ή φέρουν ένα κάθισμα-θρόνο για την θεότητα, η οποία 

συνήθως εικονίζεται να κάθεται πάνω τους. Είναι πράγματι αδύνατο να μην 

συσχετιστεί ο χαρακτηρισμός του Γιαχβέ ως  ישב הכרוהים «ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν 

χερουβὶμ» με τέτοια ευρήματα, πράγμα που καθιστά εύλογη την ερμηνεία του 

2681 Χαρακτηριστική είναι μια τοιχογραφία από τον τάφο του Νεβαμούν στις Θήβες. Εδώ ο 
Αμένοφις εμφανίζεται σε πολύ νεαρή ηλικία πάνω σε ένα μεταφερόμενο θρόνο 
(ferculum). Το φορείο μεταφοράς διαμορφώνεται από μια κατασκευή που μοιάζει με 
κιβώτιο. Στο μέσον της είναι στερεωμένοι οι δοκοί μεταφοράς, ενώ ο θρόνος βρίσκεται 
ακριβώς από πάνω. Από το κάθισμα ορατά είμαι μόνο οι τρισδιάστατες μορφές της Μαάτ 
και ένός ουραιού που προστατεύουν με τα φτερά τους τον φαραώ. Το τρισδιάστατο 
άγαλμα ενός λέοντα  πλαισιώνει το φορείο στον χώρο κάτω από τους δοκούς, ενώ μια 
επίσης τρισδιάστατη, άπτερη σφίγγα με κεφάλι φαραώ (φέρει φαραωνικό στέμμα) 
πληρώνει τον χώρο πάνω από τους δοκούς.  βλ. P. D’AVENNE: Atlas of Egyptian Art, Cairo 
2000, σελ. 152.  
2682 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst…ό.π. σελ. 30-31 εικ. 13 και του ιδίου :“Fern von 
Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 480-481 εικ. 16. 
2683 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst…ό.π. σελ. 30-31 εικ. 14 και του ιδίου :“Fern von 
Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 482-485 εικ. 21. 
2684 βλ. T. METTINGER: “Cherubim”, στο DDD... ό.π. σελ. 189-192 & W. ZWICKEL: Der 
Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 101-103. 
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συμπλέγματος των δυο φτερωτών πλασμάτων στον ναό της Ιερουσαλήμ ως 

θρόνου2685.  

 Από τον συνωνυμικό παραλληλισμό του Ψαλ. 99,1-2 φαίνεται ότι ο 

«καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβίμ» ταυτίζεται με τον Γιαχβέ, τον θεό επί της Σιών2686. 

Με την κατασκευή των δυο χερουβίμ στο δαβιρ του ναού και μόνο τότε φαίνεται 

ότι ο Γιαχβέ παίρνει την προσωνυμία «καθήμενος ἐπί τῶν χερουβίμ»2687. Συχνά 

υποστηρίζεται ότι ο τίτλος αυτός, όπως φαίνεται στην Π.Δ.  συνδέεται με την 

κιβωτό, αφού γίνεται χρήση του σε διηγήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε 

γεγονότα πριν από την κατασκευή του ναού από τον Σολομώντα2688. Αν 

δεχτούμε ότι η προσωνυμία  αυτή ανήκει στην εποχή που αναφέρονται οι 

διηγήσεις, τότε θα πρέπει να προϋποθέσουμε έναν παρόμοιο θρόνο στα ιερά, 

από τα οποία πέρασε η κιβωτός2689. Ίσως και σε μια ιδιωτική κατοικία, το σπίτι 

του Ωβήδεδώμ στην Γάθ , όπου έμεινε η κιβωτός για τρεις μήνες. Φαίνεται όμως 

πιθανότερο ότι στα κείμενα αυτά ( 1 Σαμ. 4,4 & 2 Σαμ. 6,2) οι συγγραφείς των 

παραδόσεων της κιβωτού προβάλλουν στην ιστορία που διηγούνται, στοιχεία και 

χαρακτηριστικά μιας ύστερης περιόδου που απουσίαζαν κατά την εποχή του 

ιερού της Σιλώ2690. Προφανώς, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ένας λειτουργικός 

τίτλος του ιερού της Ιερουσαλήμ και έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τους 

2685 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 25-27 σημ. 25.  επίσης O. KEEL – 
C. UELINGER: „Jahwe und die Sonnengottheit von Jerusalem“, Ein Gott allein?, JHWH-
Verehrung und biblischer Monotheismus ... ό. π. σελ. 290 
2686 M. METZGER:, „Jahwe, der Kerubenthroner, die von Keruben flankierte Palmette und 
Sphingenthrone aus dem Libanon“, στο I.Kottsieper, L. von Oorschot, D. Römheld, H.M. 
Wahl: Wer ist wie du, Herr unter den Göttern? Festschrift für Otto Kaiser zum 70. Geburstag,  
Göttingen 1994,   σελ. 75, βλ. και στην αναδημοσίευση στο M. METZGER: Vorderorientalische 
Ikonographie und Altes Testament – Gesammelte Aufsätze, Münster 2004, σελ. 112.  
2687 W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 102. 
2688 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 178 σημ. 112. Πρβλ. P. PORZIG: Die Lade 
Jahwes im Alten Testament…ό. π. σελ. 213κ. εξ. 
2689 Έναν θρόνο στο ιερό της Σιλώ αξιώνει ο T. METTINGER: The Dethronement of Sabaoth – 
Studies in the Shem and Kabod Theologies, Lund  1982, σελ. 128-135 πρβλ. του ιδίου: „The Veto 
on Images and the Aniconic God in Ancient Israel“ στο H. Biezais: Religious Symbols and  Their 
Functions, Stockholm 1979, σελ. 20-21. Αν είναι έτσι τότε θα πρέπει να αναζητηθεί ένας  
χερουβικός θρόνος και σε άλλα ιερά, από τα οποία πέρασε η κιβωτός, όπως η Συχέμ, η 
Βαιθήλ και τα Γάλγαλα. 
2690 Βλ. B. JANOWSKI: Keruben und Zion“, στο D.R. Daniels, U. Gleßmer & M. Rösel: Ernten, 
was man sät, Festschrift für Klaus Koch zu seinem 65. Geburtstdag, Neukirchen 1991,  σελ. 235-
240.  Πρβλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 178 σημ. 112 και W. ZWICKEL: Der 
Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ.  102.  
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συγγραφείς του δευτερονομιστικού ιστορικού έργου και για τον λόγο αυτό 

χρησιμοποιείται  με στόχο να αποδοθεί ξεχωριστό κύρος σε συγκεκριμένες 

διηγήσεις.   

 Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός φοινικικών σφραγιδόλιθων από τις 

φοινικικές μητροπόλεις και τις φοινικικές αποικίες στην Μεσόγειο 

παρουσιάζουν θεότητες πάνω στους θρόνους των σφιγγών-χερουβίμ.  Στους 

θρόνους αυτούς εμφανίζονται θεότητες, όπως ο Μελκάρτ της Τύρου (εικ. 367. 

368. 623. 624)2691, ο Βάαλ (Χ)Αμμών (εικ. 268) και η Αστάρτη των Σιδωνίων (εικ. 

159)2692. Εκτός από τις απεικονίσεις σώζονται και τρισδιάστατα ευρήματα, όπως 

ένα δυστυχώς κατεστραμμένο  άγαλμα από πηλό πάνω σε θρόνο γενειοφόρων 

σφιγγών που ήρθε στο φως στον ναό που ανασκάφηκε τα τελευταία χρόνια στα 

Σάρεπτα (εικ. 625)2693 Το υλικό καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται για το κεντρικό 

λατρευτικό αντικείμενο του ιερού, αλλά για ένα ανάθημα. Αυτό δεν ισχύει, όπως 

θα εκτεθεί στην συνέχεια, για τον θρόνο της Αστάρτης στο μικρό ιερό του 

τεμένους του θεού Εσμούν στην Σιδώνα. Μια σφραγίδα σε δακτυλίδι από την 

2691 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 31-32 εικ. 15 & 16. Και E. GUBEL: 
Phoenician Furniture (St. Phoen. 7), Leuven 1987, Πιν. VIII. εικ. 24 & Πιν. IV. εικ. 6. 
2692 Μια σφραγίδα από αμέθυστο που βρέθηκε στην Σιδώνα παρουσιάζει την θεά 
Αστάρτη με σκήπτρο και ένα στέμμα με την μορφή πόλου να ευλογεί καθήμενη σε έναν 
θρόνο σφιγγών. Μια ανθρώπινη μορφή με υψωμένα χέρια σε στάση δέησης προσεύχεται 
μπροστά από ένα θυμιατήριο. Στις επιγραφές η θεά αναφέρεται ως προστάτιδα της 
βασιλικής δυναστείας και οι ιέρειες της θεάς προέρχονται από τον βασιλικό οίκο, σε μια 
επιγραφή η ιέρεια είναι η μητέρα του βασιλιά. Δεν φαίνεται απίθανο  η σφραγίδα να 
ανήκε στην βασιλομήτορα της Σιδώνας.  Βλ. E. GUBEL: Phoenician Furniture (St. Phoen. 7), 
Leuven 1987, Πιν. VI. εικ. 11, & J. KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von 
Umm el-Amed für die Religionsgeschichte der Levante in vorhellenistischer Zeit... ό. π. σελ. 
161 πιν. 8, & G. MARKOE: Die Phönizier… ό. π. σελ. 158 εικ. b. Ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικοί 
είναι δυο θρόνοι της Αστάρτης που βρέθηκαν στο τέμενος του Εσμούν (Μπουστάν 
Εσσεΐχ) έξω από την Σιδώνα. Ένας βρίσκεται μέχρι σήμερα στο ιερό της θεάς στο 
τέμενος, ενώ ένας δεύτερος θρόνος φυλάσσεται στο Μουσείο της Βυρηττού. Ο δεύτερος 
θρόνος είναι αρκετά μεγάλος και χρονολογείται στα ελληνιστικά χρόνια. Παρουσιάζει 
κενή καθέδρα, αλλά στο ερεισίνωτο υπάρχει ένα ανάγλυφο της ένθρονης  θεάς πάνω σε 
έναν παρόμοιο θρόνο σφιγγών. 
2693 Πρόκειται για το μπροστινό τμήμα του ομοιώματος μιας ένθρονης θεότητας σε θρόνο 
σφιγγών από ψημένο πηλό. Οι σφίγγες έχουν ανδρικό κεφάλι με ψεύτικο αιγυπτιακό 
γένι με ίχνη μπλέ χρώματος και φορούν ένα τοπικό κωνικό καπέλο, στη βιβλιογραφία το 
λεγόμενο lebaddé. Έχουν μακριά μαλλιά που ήταν αρχικά βαμμένα με μαύρο χρώμα. Το 
εύρημα ήρθε στο φως στο ιερό των Σαρέπτων και σήμερα βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο 
της Βηρυτού. Από την μορφή σώζεται μόνο ένα τμήμα του κορμού και λίγο από το 
ένδυμα Βλ. E. GUBEL: Phoenician Furniture…ό. π. σελ. 38, Πιν. Ι  εικ. 2. 
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περιοχή Θάρρος στην Σαρδηνία2694 παρουσιάζει έναν θεό μέσα σε ένα Ναΐσκο, το 

πάνω μέρος του οποίου διακοσμείται με το γείσο ουραιών και τον φτερωτό 

ηλιακό δίσκο (εικ. 626). Ο θεός εικονίζεται πάνω σε έναν θρόνο σφιγγών και 

πλαισιώνεται από δυο άνδρες με αιγυπτιακό στέμμα και σκήπτρο. Σε άλλο 

ανάγλυφο από το Χαντρουμέτουμ2695 της βορείου Αφρικής εικονίζεται η θεότητα 

Βάαλ (Χ)Αμμών να κάθεται πάνω σε τέτοιο θρόνο (εικ. 627. 700α). Στις 

ανάγλυφες παραστάσεις αυτές, όπως και στο ελεφαντόδοντο από την Μεγιδδώ 

και την σαρκοφάγο του Αχιράμ εικονίζεται ένα μόνο φτερωτό πλάσμα να φέρει 

τον θρόνο της θεότητας. Στις τρισδιάστατες απεικονίσεις είναι σαφές πως δυο 

σφίγγες-χερουβίμ διαμορφώνουν τον θρόνο. Στην πλειονότητά τους τα 

ευρήματα προέρχονται από τις φοινικικές αποικίες της βορείου Αφρικής, της 

Κύπρου, της Σαρδηνίας και της Ισπανίας.  

 Ορισμένα από τα ευρήματα παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό με 

την βιβλική περιγραφή. Πρόκειται για την απουσία κάποιου καθίσματος πάνω 

από το σύμπλεγμα των φτερών των δυο πλασμάτων. Στο βιβλικό κείμενο δεν 

αναφέρεται ότι τα δυο φτερωτά πλάσματα του αδύτου φέρουν κάποιο κάθισμα 

για την θεότητα. Στα ευρήματα αυτά διαμορφώνουν τον θρόνο τα ίδια τα 

πλάσματα με τα φτερά τους. Έτσι, η θεά ή ο θεός κάθεται πάνω  στις δυο 

σφίγγες-χερουβίμ που σχηματίζουν με τα εξωτερικά τους φτερά  το ερεισίνωτο 

και τα ερεισίχειρα και με τα εσωτερικά τους την ίδια την έδρα του θρόνου2696. Το 

2694 Η σφραγίδα βρέθηκε στην περιοχή Θάρρος της Σαρδηνίας και βρίσκεται σήμερα στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο στο Κάγκλιαρι (αρ. 9454). Βλ. W. CULICAN: "Iconography of some 
Phoenician seals and seal impressions", στο Australian Journal of Biblical Archaeology 1.1 (1968), 
σελ. 65 εικ. 4. Πρβλ.  E. GUBEL: Phoenician Furniture …. ό. π.  Πιν. VIII. Εικ. 25, και O. KEEL: 
Die Geschichte Jerusalems…. ό. π. σελ. 300 εικ. 185.  
2695 Για το σχέδιο βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik und das Alte 
Testament, Göttingen 51996, σελ. 150 εικ. 236. Για τη φωτογραφία του ευρήματος που έχει 
λιγότερο από 10 εκ. πλάτος βλ. M. METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. ΙΙ. 245 
πιν. 117 εικ. 1212.  Και E. GUBEL: Phoenician Furniture …. ό. π. σελ. 43 Πιν. VII. εικ. 14, και Β. 
D’ANDREA & S. GIARDINO : «Il Tofet dove e perchι. L’identità  fenicia, il Circolo di 
Cartagine e la Fase Tardo Punica», στο Bollettino di Archeologia on Line Direzione generale per le 
Antichita’ IV. (2013/1), σελ. 11 εικ. 6.6.  
2696  Η μορφή αυτή του θρόνου δίνει την εντύπωση ζωντανών πλασμάτων που φέρουν 
την θεότητα, ενώ στην παράσταση της σακοφάγου του Αχιράμ από την Βύβλο της 
Φοινίκης και την παράσταση του ένθρονου ηγεμόνα  από την Μεγγιδώ η όλη κατασκευή 
μοιάζει με έπιπλο.  Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst…ό.π. σελ. 24-26 εικ. 4.5.6. 
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πρώτο παράδειγμα προέρχεται από την Αγία Ειρήνη της Κύπρου (εικ. 628. 629αβ. 

630)2697, την σημασία του οποίου για την Π.Δ. τόνισε πρώτος ο  Othmar KEEL2698. 

Οι δυο σφίγγες στέκονται στα πόδια τους (πρβλ. το βιβλικό על- רגליהם στο 2 Χρον. 

3,13) και συγκρατούν με τα εσωτερικά φτερά την καθιστή θεά, η οποία έχει 

τοποθετήσει τα πόδια της πάνω σε ένα υποπόδιο. Η Sylvia SCHROER 

αναφέρθηκε επίσης σε μια αλαβάστρινη θεά  που ήρθε στο φως στην φοινικική 

αποικία Tuguti (Galera) κοντά στην Γρανάδα της Ισπανίας και χρονολογείται 

στον 7ο ή τον 6ο π.Χ. αιώνα (εικ. 631)2698F

2699. Τα δύο φτερωτά πλάσματα δεν 

σηκώνουν κάποιο κάθισμα, αλλά δημιουργούν με τα εσωτερικά φτερά τους τον 

θρόνο. Οι σφίγγες εδώ εμφανίζονται καθιστές, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση 

με το 2 Χρον. 3,13, ενώ από το σύμπλεγμα απουσιάζει κάποιο υποπόδιο. Ένα 

δακτυλίδι  από την Ουτίκα της Τυνησίας (4ος/3ος π.Χ. αιώνα) παρουσιάζει τον 

Βάαλ (Χ)Αμών καθισμένο σε μια σφίγγα με ανδρικό κεφάλι να ευλογεί  (εικ. 

(πρβλ. και τις παραστάσεις των φοινικικών θεών που ευλογούν επί των θρόνων τους 
σελ. 32 εικ. 15. 16. 17.) 
2697  Το ύψος της θεάς είναι 28,6 εκ., ενώ το συνολικό ύψος 35,2. Το μήκος των σφιγγών 
φτάνει τα 20 εκ. και οι διαστάσεις της βάσης είναι 22,5 x 29 x 2 εκ.  Βλ. V. 
KARAGEORGHIS: The Coroplastic Art of ancient Cyprus IV. The Cypro-Archaic Period  Small 
Female Figurines. A. Handmade/Wheelmade Figurines, Nicosia 1998, σελ. 34-35.  Pl. XXI 2. (Cat. 
no I(x)5. Ο Β. Καραγιώργης παραθέτει την δημοσίευση των ανασκαφέων, στην οποία 
περιγράφεται το εύρημα ως «Female figure sitting in a square arm-chair with the feet resting on a 
square stool». Είναι σαφής η φοινικική προέλευση της παράστασης που συναντάται εκτός 
από την Αγία Ειρήνη, στην Αμαθούντα και σε άλλα μέρη στην Κύπρο ήδη από τα τέλη 
του 8ου π.Χ. αιώνα. Σύμφωνα με τον Β. Καραγιώργη η σφίγγα προσαρμόζεται κατάλληλα 
σε θρόνο, επειδή ισχύει ως ένα βασιλικό σύμβολο. Η θεά εδώ προστατεύει, συμβολίζει 
και ενσαρκώνει την βασιλική δύναμη. Για την εικονογραφία της σφίγγας στην Κύπρο βλ. 
C. D’ALBIAC: “Some  Aspects of the Sphinx in Cyprus. Status and Charakter”, στο Γ. 
Ιωαννίδη: Αφιέρωμα στο Βάσο Καραγιώργη, Λευκωσία 1992, σελ. 235-290 & εικ,  Πιν. LII, 3.  
2698 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst…ό.π. σελ. 24-26 εικ. 9. Και Die Welt der 
Altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, Göttingen 51996, σελ.149-150 εικ. 231. 
Πρβλ. R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels…ό.π. σελ.198 σημ 20. Πρβλ. W. ZWICKEL: 
Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 101-104 εικ. 103. Πρβλ. S.SCHROER: In Israel gab es 
Bilder, (OBO 74), Freiburg-Göttingen 1987, σελ. 128-129. 
2699 Στην ουσία πρόκειται για ένα λατρευτικό αλαβάστρινο ειδώλιο που λειτουργεί και ως 
λατρευτικό δοχείο για σπονδές. Οι σπονδές γίνονταν σε μια οπή στο πάνω μέρος του 
κεφαλιού της θεάς και στην συνέχεια κυλούσαν από τα στήθη της στο δοχείο που κρατά 
με τα χέρια της.  Βλ. S.SCHROER: In Israel gab es Bilder, (OBO 74), Freiburg-Göttingen 1987, 
σελ. 129 Εικ. 53. & E. GUBEL: Phoenician Furniture …. ό. π. σελ. 75-80 Πιν. XII. εικ. 32,  και G. 
MARKOE: Die Phönizier, (μετάφραση από τα αγγλικά T. Ohlsen ) Stuttgart 2003, φωτ. (χ. 
αρ.) σελ. 155.   
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632)2700. Στην παράσταση δεν διακρίνεται θρόνος πάνω από τα φτερά του 

πλάσματος. Προφανώς αυτήν την λειτουργία θέλει να δείξει και ένας φοινικικός 

σκαραβαίος στο Μουσείο του Λούβρου (Ε 25916). Στις δυο διαστάσεις που 

προσφέρονται έχει σχηματιστεί μόνο μια σφίγγα και εμφανίζεται η θεότητα με 

υψωμένα χέρια να κάθεται στην πλάτη της της σφίγγας, ενώ το κεφάλι 

προβάλλει πίσω από την θεϊκή μορφή (εικ. 533)2701. Το ερεισίνωτο διαμορφώνουν 

τα φτερά. Την παράσταση στεφανώνει ο φτερωτός ηλιακός δίσκος. 

 Με βάση τη βιβλική περιγραφή και τα παραπάνω ευρήματα σύγχρονοι 

ερευνητές προσπαθούν να αποδώσουν ένα σχέδιο αποκατάστασης του 

εσωτερικού του δαβιρ του ναού της Ιερουσαλήμ. Το σχέδιο του T. BUSINK 

διαφοροποιείται για τα ανθρωπόμορφα φτερωτά πλάσματα, όμως είναι 

μεγαλύτερη η δυσκολία να γίνει αντιληπτή η παράσταση ενός ανθρωπόμορφου 

θεού που κάθεται πάνω στα φτερά ανθρωπόμορφων πλασμάτων παρά η ιδέα 

ενός ανθρωπόμορφου θεού ένθρονου επί των σφιγγών. Το δεύτερο 

επιβεβαιώνεται και αρχαιολογικά2702. 

 Τα δυο χερουβίμ-σφίγγες ως κενός θρόνος έχουν σχεδιαστεί από τον 

Wolfgang ZWICKEL (εικ. 634)2703. Την όλη  παράσταση του αοράτως ένθρονου 

Γιαχβέ έχουν αποτυπώσει στο χαρτί δυο βιβλικοί ερευνητές, ο Othmar KEEL (εικ. 

635) και  ο Tryggve METTINGER  (εικ. 636)2704. Στη σχηματική αναπαράσταση  ο 

θεός εμφανίζεται ανθρωπόμορφος, αλλά με διακεκομμένη γραμμή, επειδή 

αποκαλύπτεται «αοράτως» πάνω στα δυο μυθικά πλάσματα. Αντίθετα με τους 

2700 Η σφίγγα ισχύει ως η μόνη μαρτυρία για το γεγονός ότι η θεότητα καταλαμβάνει ένα 
θρόνο σφιγγών. Βλ. E. GUBEL: Phoenician Furniture …. ό. π.  σελ. 42 Πιν. VI. εικ. 13 και στο 
BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum 
Karthagos, Stuttgart 2004, σελ. 235 εικ. 13. 
2701 Βλ. E. GUBEL: Phoenician Furniture… ό. π. σελ. 40 Πιν. IV. εικ.  7. 
2702 βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ.  18-21 & O. KEEL: Die Geschichte 
Jerusalems…ό.π. σελ. 294-295 εικ. 174. πρβλ. Δ. Καϊμάκη: Ο Ναός του Σολομώντα, 
Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 53.  
2703Βλ. W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 101-104. Taf. 8. 
2704 Βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst…ό.π. σελ. 24-26 εικ. 10. Βλ.  T. METTINGER: 
„ JHWH-Statue oder Anikonismus im ersten Tempel? : Gespräch mit meinen Gegnern „ στο 
ZAW 117. (2005), σελ. 496-498 εικ. 4.  
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παραπάνω ερευνητές ο Martin METZGER2705 θεωρεί ότι τα ξύλινα, ορατά 

χερουβίμ δεν αποτελούν μόνα τους τον θρόνο της θεότητας, αλλά σηκώνουν 

έναν “αόρατο” θρόνο2706. Θεωρεί ότι δεν στέκονται στα τέσσερα πόδια τους, αλλά 

στέκονται στα δυο τους μπροστινά πόδια, λυγίζοντας τα πίσω, όπως οι ελληνικές 

σφίγγες2707. Αναφέρει ως παράδειγμα την λίθινη παράσταση από το χεττιτικο 

ιερό του Εφλατούν Πινάρ, όπου τα μυθικά πλάσματα σηκώνουν το στερέωμα 

του ουρανού ως φτερωτό ηλιακό δίσκο και πάνω σε αυτόν στηρίζεται ο θρόνος 

της θεότητας. Όμως στην ουσία, δεν είναι γνωστό κανένα εύρημα που θα 

μπορούσε να συγκριθεί με την πρόταση αυτή. Η θεωρία αυτή, η οποία συνδέει τα 

χερουβίμ του δαβιρ με τις εικόνες από τα οράματα του προφήτη Ιεζεκιήλ δεν 

προϋποθέτει μόνο το ανεικόνιστο και το αόρατο του Γιαχβέ, αλλά απαιτεί και το 

αόρατο του θρόνου του2708.  

2705M. METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. Ι. σελ.  336. Και του ιδίου: „Jahwe, 
der Kerubenthroner, die von Keruben flankierte Palmette und Sphingenthrone aus dem 
Libanon... ό. π. σελ. 75 σημ. 1. 
2706 Ο O. KEEL (Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 294) σχολιάζει ότι στην εξήγηση που 
προτείνει ο Metzger  τα χερουβίμ «wie Menschen wirken». πρβλ. S.SCHROER: In Israel gab 
es Bilder,…ό. π. σελ. 129 σημ. 274. 
2707  Οι σφίγγες  σύμφωνα με τον M. METZGER ( Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. Ι. 
σελ.  331-332) διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) την σφίγγα που κάθεται, β) 
την σφίγγα που στέκεται και γ) την σφίγγα που κάθεται με τα πίσω πόδια, ενώ  ("nach 
Menschenweise") στέκεται στα μπροστινά. Τα παραδείγματα που αναφέρει  (στο έργο του 
εικ. 1455, 1276, 1513, 1516) είναι όλες οι σφίγγες χωρίς ζεύγος και δεν στηρίζουν ή 
σχηματίζουν κάποιον θρόνο. Ο O. KEEL παρατηρεί ότι ο συγγραφέας στηρίζεται, όπως 
φαίνεται στο υπόμνημα του M. NOTH για τα βιβλία των Βασιλειών (Neukirchen 1968), ο 
οποίος προτείνει κάτι τέτοιo.  βλ. O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst…ό.π. σελ. 25-27. 
Την ιδέα όμως αυτή στηρίζει στην είσοδο του χετιτικού ιερού του Aflatun Pinar χωρίς 
πειστικά επιχειρήματα για το εύρημα. βλ. M. METZGER: Königsthron und Gottesthron… ό. 
π.  τομ. ΙΙ. πιν. 120 εικ. 1235. Για μια κριτική βλ. επίσης και T. METTINGER: “Cherubim”, 
στο DDD... ό.π. σελ. 189-192. Η μίξη ανθρωπόμορφου και ζωόμορφου πλάσματος και 
παράλληλα η ανθρωπόμορφη εντύπωση από τη μπροστινή του όψη είναι κάτι που 
συναντάται και αλλού στην Αρχαία Ανατολή. Η σύγκριση θα μπορούσε να γίνει με τα 
δυο πλάσματα σε μια από τις μικρές εισόδους στην αίθουσα του θρόνου στο ανάκτορο  
της Νιμρούδ, τα οποία εμφανίζουν σώμα τετράποδου ζώου με φτερά και ανθρώπινο 
κεφάλι, καθώς και ανθρώπινα χέρια, όπως οι ελληνικοί κένταυροι. Όταν κάποιος 
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση απέναντι από την πύλη τα πλάσματα δείχνουν 
ανθρώπινα, μόνο κοντά στην πύλη είναι ορατό ότι πρόκειται για τετράποδα. 
2708 «Sie (...) stützen das (unsichtbare) Himmelsfirmament, über dem sich (unsichtbar und nicht 
dargestellt) der Thron Jahwes (den man sich möglicherweise als einen Kerubenthron in Analogie zu 
syrischen Sphingenthronen vorzustellen hat) hoch aufragend erhob». βλ. M. METZGER: Königsthron 
und Gottesthron… ό. π. σελ. 366-367. Η θεωρία του M. METZGER είναι αρκετά 
ενδιαφέρουσα, παρόλο που δεν βρίσκει σαφή αρχαιολογικά παράλληλα. Θα πρέπει να 

629 
 

                                                             



 Στα σχέδια των KEEL & METTINGER έχει συμπεριληφθεί και η κιβωτός 

της Διαθήκης. Η κιβωτός λειτουργεί στο σχήμα αυτό με βάσει το συνωνυμικό 

παραλληλισμό του 1 Χρον 28,2  (1 Βασ. 8,6-8) μόνο ως υποπόδιο του αοράτως 

αποκαλυπτόμενου θεού2709. Σύμφωνα με τον παραλληλισμό αυτό ο ναός 

χτίστηκε για την κιβωτό της διαθήκης του Γιαχβέ (  και για το (לארון ברית יהוה

υποπόδιο των ποδών του θεού μας (  Η ερμηνεία της κιβωτού ως .(להדם רגלי אלהנו

υποποδίου των ποδών του Γιαχβέ εμφανίζεται και σε άλλα κείμενα, όπως στο 

βιβλίο των Ψαλμών (Ψαλ. 99,5 και Ψαλ. 132,7), ενώ αντίθετος σε αυτήν είναι ο B. 

JANOWSKY2710.  Ο ρόλος της κιβωτού ως υποποδίου του επί του χερουβικού 

θρόνου καθήμενου Γιαχβέ είναι σύμφωνα με τον M. METZGER μια 

δευτερεύουσα λειτουργία, επειδή ο ερευνητής βασισμένος σε κάποια αιγυπτιακά 

ανάγλυφα του ένθρονου φαραώ2710F

2711, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κιβωτός ως 

κιβωτιόσχημο αντικείμενο γινόταν κατανοητή όχι ως θρόνος του Γιαχβέ, αλλά 

ως το φορητό υποστήριγμα για τον θρόνο2711F

2712. Οι παραστάσεις θρόνων με 

χερουβίμ/σφίγγες που έχουν βρεθεί αποτυπώνουν βασιλείς, αλλά και θεότητες 

(Βύβλος, Μεγιδδώ, Αγία Ειρήνη), τα πόδια των οποίων στηρίζονται σε υποπόδιο 

βάθρο.  

 

σημειωθεί ότι στην εικονογραφία της Αρχαίας Ανατολής εμφανίζονται κατώτερες 
θεότητες με ανθρώπινο σώμα, συνήθως με ταυρόμορφα χαρακτηριστικά  ή κεφάλι 
πτηνού να κρατούν με τα ανθρωπόμορφα χέρια τους έναν κενό θρόνο, συνήθως του 
θεού ήλιου, αφού ο ηλιακός δίσκος υπερίπταται του καθίσματος. Αυτή η παράσταση 
εμφανίζεται σε ευρήματα από την Ασσυρία, το βασίλειο των Χουρριτών, αλλά και την  
Συρία, όπως θα εκτεθεί στην επόμενη ενότητα.  Τα πλάσματα αυτά δεν σχηματίζουν τον 
θρόνο, αλλά τον κρατούν με τα ανθρώπινα χέρια τους. Δεν υπάρχει καμία γνωστή 
παράσταση με ζεύγος μυθικών πλασμάτων, τα οποία στηρίζουν ένα θρόνο που 
θεωρείται αόρατος, αν μπορεί να διαπιστωθεί βέβαια κάτι τέτοιο. Πρβλ.  O. KEEL: Jahwe-
Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ.  21. 
2709 Βλ. T.METTINGER: The Dethronement of Sabaoth – Studies in the Shem and Kabod Theologies, 
Lund  1982, σελ. 23  ιδιαιτ. σημ. 15. Πρβλ. του ιδίου: “Cherubim”, στο DDD... ό.π. σελ. 189-
192,   W. ZWICKEL : Der Salomonische Tempel, Mainz 1999, σελ. 107. 
2710 Βλ. T. LEWIS: “Syro-Palestinian Iconography … ό. π. σελ. 97. B. JANOWSKY: "Keruben 
und Zion… ό. π. σελ. 231-264. 
2711  Βέβαια για τον ερευνητή ισχύει η αντίληψη ότι ο χερουβικό θρόνος βρίσκεται πάνω 
στην κιβωτό. Βλ. M. METZGER: Königsthron und Gottesthron… ό. π. σελ. 352-365.  Ιδιαιτ. 
358. Πρβλ. Ν. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image...ό. π. σελ. 411. R. 
ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels…ό. π. σελ. 198. 
2712 M. METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. σελ. 362-365. 
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ΙΙΙ.2.3.5. Η συμβολική σημασία των Χερουβίμ στον Ναό. 

 Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ (Ιεζ 41,18) και στο 1 

Βασ. 6 οι παραστάσεις χερουβίμ στον ναό του Σολομώντα δεν περιορίζονταν στα 

ξύλινα αγάλματα του δαβιρ (1 Βασ. 6,23-28), αλλά διακοσμούσαν τα ξύλινα 

θυρόφυλλα του δαβιρ (6,32), τα ανάγλυφα των τοίχων του κυρίως ναού, της 

κύριας δίφυλλης θύρας του ναού (6,35), αλλά και των μεχωνώθ (λουτήρων) στην 

αυλή μαζί με λέοντες και ταύρους2713. Όλη αυτή η πληθώρα απεικονίσεων των 

φτερωτών πλασμάτων δεν φαίνεται να οφείλεται σε λόγους διακόσμησης, αλλά 

υπακούει σε μια  συμβολική και θεολογική παράδοση. Η παράδοση αυτή με 

παρόμοια χαρακτηριστικά εμφανίζεται ήδη από την Μέση εποχή του Χαλκού 

στην Μεσοποταμία και την Συρία και έχει εντυπωσιακά δείγματα να δώσει στην 

Παλαιστίνη και την Φοινίκη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Εποχής του 

Σιδήρου (β΄ φάση, περίπου 1000 π.Χ.)2714.  

 Τα ίδια περίπου πλάσματα με την διακόσμηση του προαιχμαλωσιακού 

ναού της Ιερουσαλήμ εμφανίζονται σε μια τοιχογραφία από την αρχαία πόλη 

Μάρι, στον Ευφράτη που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου (εικ. 

126)2715. Στην τοιχογραφία αναπαρίσταται ένα ιερό της Ιστάρ. Η θεά εικονίζεται 

στο κέντρο επί ενός λέοντος, ενώ μπροστά της στέκει σε λατρευτική στάση ο 

βασιλιάς της πόλης, Ζιμριλίμ. Την σκηνή  πλαισιώνουν τρεις ακόμη θεότητες2716. 

Από κάτω, στην είσοδο του ιερού εικονίζονται θεότητες των πηγών με υδρίες, 

από τις οποίες αναβλύζει ύδωρ που δίνει ζωή στον φυτικό κόσμο. Τέσσερα 

δέντρα έχουν θέση στην αυλή, ενώ ο ναός φυλάσσεται από δυο ταύρους που 

2713 M. METZGER: „Keruben und Palmetten als Dekoration im Jerusalemer Heiligtum und 
Jahwe, der Nahrung gibt allem Fleisch “,  στο F. Hahn, F-L. Hossfeld, H. Jorissen und A. 
Neuwirth (Hg), Zion Ort der Begegnung, (BBB 90), Bodenheim 1993, σελ. 503-529.  & M. 
METZGER:, „Jahwe, der Kerubenthroner, die von Keruben flankierte Palmette und 
Sphingenthrone aus dem Libanon... ό. π. σελ. 75-90.  
2714 Συναντούνται τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τη θρησκευτική διακόσμηση της 
Χαναάν κατά την Ύστερη  Εποχή του Χαλκού (1550-1200 π. Χ.) και συνεχίστηκαν στις 
παράλιες πόλεις της Συρίας και της Φοινίκης της Εποχής του Σιδήρου (1200-333 π. Χ.). βλ.  
O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 195. 
2715 O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik…ό. π. σελ. 124-126 εικ. 191 & A. 
GRAFF & N. RITTER: „“Mischwesen in Babylonien… ό. π. σελ. εικ. 7.  
2716 Η ζωγραφική αυτή παράσταση βρέθηκε στην αίθουσα του θρόνου του ανακτόρου του 
ευσεβούς Ζιμριλίμ.  Βλ. P. HAIDER – M. HUTTER – S. KREUZER: Religionsgeschichte 
Syriens.Von der Frühzeit bis zu Gegenwart, Stuttgart 1995, σελ. 76 εικ. 31.  
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ακουμπούν τα πόδια τους σε όρη και τέσσερα φτερωτά πλάσματα που μοιάζουν 

με σφίγγες-χερουβίμ2717. Ιερό όρος, ύδωρ, ταύροι, ιερά δέντρα  και χερουβίμ είναι 

τα κοινά στοιχεία με τον ναό του Σολομώντα.    

 Στην Ιερουσαλήμ ο θεός όπως φαίνεται από την βιβλική περιγραφή 

θεωρείται ένθρονος επί των δυο χερουβίμ του δαβίρ, τα οποία σχηματίζουν τον 

θρόνο του. Επομένως, ο Γιαχβέ ως ο «καθήμενος επί των χερουβίμ» γίνεται 

αντιληπτός ως παντοδύναμος βασιλιάς, ως βασιλεύς και κύριος2718. Η εξουσία 

του επί της Σιών είναι ορατή μέσω του θρόνου του. Αφού τα ξύλινα αυτά 

χερουβίμ είναι ο θρόνος του, τότε αυτά ενσαρκώνουν συμβολικά την βασιλική 

εξουσία του2719. Οι φοίνικες που συμβολίζουν το ιερό δέντρο, το δέντρο της ζωής, 

πλαισιώνονται από δυο χερουβίμ σε κάθε τέτοια παράσταση2720. Δεν είναι το 

δέντρο αποκλειστικότητα της θηλυκής θεάς2721, αλλά στέκει προφανώς ως 

σύμβολο της επικράτειας του θεού και της φροντίδας του να την κρατήσει στην 

ζωή χαρίζοντας τα αγαθά του2722. Τα χερουβίμ προστατεύουν και φυλάσσουν τον 

δρόμο προς το δέντρο της ζωής (Γεν. 3,14)2723. Τα χερουβίμ στις θύρες 

επωμίζονται την κλασσική λειτουργία των πλασμάτων ως φρουρών του ιερού 

2717 Κατά την 3η χιλιετία οι σφίγγες στην Μεσοποταμία εμφανίζονται χωρίς φτερά. Οι 
φτερωτές σφίγγες εντοπίζονται σε ευρήματα από την αυγή της 2ης χιλιετίας και το 
ανάγλυφο από το ανάκτορο στο Μάρι είναι μια από τις αρχαιότερες απεικονίσεις 
φτερωτών σφιγγών. Βλ. A. GRAFF & N. RITTER: „“Mischwesen in Babylonien… ό. π. σελ. 
57. 
2718 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 190-191. Για την απόδοση του τίτλου αυτού 
στον Γιαχβέ βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, M.: “Ο Κύριος εβασίλευσεν”. Η απόδοση του τίτλου 
“βασιλιάς” στον Γιαχβέ, Θεσσαλονίκη 1983. 
2719 M. METZGER:, „Jahwe, der Kerubenthroner…ό. π. σελ. 83-84. 
2720Το δέντρο της ζωής μπορεί να δανείζεται την μορφή διαφόρων φυτών και δέντρων, 
όπως του λωτού και του παπύρου. Επίσης συναντάται και σαν ακανόνιστο φυτικό 
μοτίβο. Στην Παλαιστίνη και την Φοινίκη το πιο αγαπητό, φυτικό σύμβολο φαίνεται ότι 
είναι φοίνικας. βλ. Μ. METZGER: „Keruben und Palmetten als Dekoration im Jerusalemer 
Heiligtum…ό. π. σελ. 504-507 πρβλ. M. METZGER:, „Jahwe, der Kerubenthroner…ό. π. σελ. 
83 σημ. 42. Πρβλ.O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ.193-196 εικ. 191. 
2721 Το δέντρο δεν πλαισιώνεται από δυο αίγαγρους που τρέφονται άμεσα από τη θεά ως 
την Μητέρα φύση, αλλά φυλάσσεται από τα χερουβίμ. Αυτή η συμβολική παράσταση 
δεν μπορεί να εκφράζει το φύλο της θεότητας. Εκτός αυτού απουσιάζουν εντελώς τα 
κατεξοχήν σύμβολα μιας θεάς, όπως περιστέρια και παραστάσεις μικρών ζώων που 
θηλάζουν. Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ.193-194 και 196. 
2722 O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ.193-196 & M. METZGER:, „Jahwe, der 
Kerubenthroner…ό. π. σελ. 84.  Πρβλ.  Μ. METZGER: „Keruben und Palmetten als 
Dekoration im Jerusalemer Heiligtum…ό. π. σελ. 525. 
2723 M. METZGER:, „Jahwe, der Kerubenthroner…ό. π. σελ. 85. 
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χώρου2724. Ίσως, αυτή είναι και η σημασία των λεόντων και των ταύρων έξω από 

τον ναό. Επομένως, τα χερουβίμ του προαιχμαλωσιακού ναού της Ιερουσαλήμ 

διακρίνονται από τις λειτουργίες που συμβολίζουν και τους ρόλους που 

ενσαρκώνουν στην σημειολογία του ιερού χώρου. Ο επισκέπτης ερχόμενος από 

την αυλή του ναού έβλεπε ταύρους, χερουβίμ και λέοντες ως φύλακες κυρίως 

στις θύρες του ναού και του δαβιρ. Στους τοίχους του κυρίως ναού αντίκριζε τα 

χερουβίμ ως τους φύλακες του ιερού δέντρου. Και στο άδυτο, όταν οι θύρες ήταν 

ανοιχτές φαίνονταν τα πλάσματα που με τα φτερά τους γίνονταν ο θρόνος για 

τον βασιλιά και κύριο του όρους της Σιών.   

 Πολλά από τα παραπάνω αποτυπώνονται και στα πήλινα αντικείμενα 

που μοιάζουν με θυμιατήρια και ήρθαν στο φώς 9 χλμ. νοτιοανατολικά της 

Μεγιδδώ, στην λευιτική πόλη Ταανάχ (Ιησ. 21,25)2725. Πρόκειται για ιερά 

αντικείμενα από ένα μικρό φυλετικό-οικογενειακό ιερό του 10ου π.Χ. αιώνα2726. 

Είναι φτιαγμένα από πηλό σε τετράπλευρη πυργοειδή μορφή και λειτουργούσαν 

ως βάσεις για λεκάνες προσφορών και χοών, ίσως και για την καύση 

θυμιάματος. Το πρώτο σχηματίζεται από πέντε ζώνες που διακοσμούνται 

εναλλάξ από ζεύγη λεόντων και χερουβίμ, συνολικά δέκα πλάσματα (εικ. 

637αβγ). Οι φιγούρες είναι φτιαγμένες έτσι, ώστε στις πλαϊνές πλευρές να 

εμφανίζονται τα σώματά τους και στην μπροστινή πλευρά να προβάλλει το 

κεφάλι. Μόνο στο πρώτο διάζωμα από την μπροστινή πλευρά έχει σωθεί η 

απεικόνιση του ιερού δέντρου που πλαισιώνουν δυο αίγαγροι, ένα θέμα που 

2724 M. METZGER:, „Jahwe, der Kerubenthroner…ό. π. σελ. 86. 
2725 Πρόκειται για κατασκευές, στις οποίες είτε καιγόταν θυμίαμα, είτε γίνονταν χοές. 
Βρέθηκαν σε ένα χώρο γεμάτο θρησκευτικά αντικείμενα, ανάμεσά τους και τέσσερις 
λίθινες λατρευτικές στήλες, οι τρεις ασυνήθιστα μικρού μεγέθους. Βλ. T. METTINGER: 
No Graven Image…ό. π. σελ. 163-166 & C. GRAESSER: “Standing Stones in Ancient Palestine”, 
στο The Biblical Archaeologist, Vol. 35, No. 2 (May, 1972), σελ.55 εικ. 8. 
2726O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 174-181. T. METTINGER: No Graven Image…ό. 
π. σελ. 163-166. B. KELLEHER & METROPOLITAN MUSEUM OF ART: Treasures of the Holy 
Land, New York 1986, σελ. 161-163 εικ. 79. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι χαναναϊκοί  ναοί 
των πόλεων της Ύστερης εποχής του Χαλκού δεν βρίσκονται σε χρήση, τουλάχιστον στις 
περιοχές των δυο βασιλείων Ισραήλ και Ιούδα. Την εποχή αυτή τα κρατικά ιερά 
περιορίζονταν στην Ιερουσαλήμ, την Δαν και την Βαιθήλ, καθώς λίγο αργότερα και στην 
Σαμάρεια. Οπότε οι λατρεία των φυλών χαρακτηριζόταν από την τοπική λατρεία των 
υψηλών ( βαμώθ), τις συγγενικές ομάδες και κυρίως την οικογένεια.  Βλ. O. KEEL & C. 
UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 174 και R. ALBERTZ: Religionsgeschichte Israels …ό. π. σελ 128. 
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συμβολίζει την μητέρα θεά. Είναι σαφές ότι τα πλάσματα αυτά, αν και 

κοιτάζουν προς τον εισερχόμενο λειτουργούν ως προστάτες-φύλακες του ιερού 

δέντρου και των παραστάσεων που βρίσκονταν ανάμεσά τους. Η κλιμακωτή 

τοποθέτησή τους πρέπει να γίνει κατανοητή, όπως στον σύγχρονο με αυτό ναό 

του Σολομώντα ως η διάταξη ιερότητας του χώρου, από την εξωτερική αυλή 

προς στο εσωτερικό του ιερού2727.  

 Η ερμηνεία αυτή είναι σαφέστερη στην δεύτερη καλύτερα σωζόμενη 

πυργοειδή βάση. Τέσσερα επίπεδα αποδίδουν κλιμακωτά την ιερότητα του 

χώρου (εικ. 449. 638)2728. α) Στο πρώτο πλαίσιο μια θεά ανάμεσα σε δυο λέοντες, 

ως «πότνια θηρών» εκπροσωπεί τον εξωτερικό χώρο, την φύση και την αγριότητά 

της. β) Στο δεύτερο πλαίσιο δυο χερουβίμ φυλάσσουν έναν κενό χώρο, ο οποίος 

συμβολίζει την είσοδο του ιερού, όπως τα χερουβίμ στις πόρτες του ναού της 

Ιερουσαλήμ. γ) Στο επόμενο επίπεδο, μάλλον εντός του ιερού συναντάται ίσως 

μια ασσέρα ως ιερό δέντρο που πλαισιώνουν δυο αίγαγροι. Και τέλος δ) στο πιο 

ιερό σημείο, στο άδυτο, εκεί που ο ουρανός συναντά την γη, εικονίζεται ένα 

τετράποδο που ερμηνεύεται είτε ως άλογο, είτε ως μοσχάρι, πάνω από το οποίο 

προβάλλει ο φτερωτός ηλιακός δίσκος. Στο πλάι δυο ελικοειδής σχηματισμοί 

δίνουν έναν ιδιαίτερο τόνο στον χώρο, προφανώς ως απομιμήσεις κιόνων2729. 

Πίσω από αυτούς και ορατά από το πλάι εμφανίζονται δυο ακόμα πλάσματα 

που μοιάζουν με σφίγγες-χερουβίμ. Η κατασκευή δεν θα ήταν τόσο σημαντική 

για την βιβλική έρευνα, αν δεν παρουσίαζε δυο πολύ σημαντικά στοιχεία, τον 

κενό χώρο ανάμεσα στα χερουβίμ και τον ηλιακό δίσκο πάνω στο 

άλογο/μοσχάρι.  

 Το κενό ανάμεσα στα δυο φτερωτά πλάσματα δεν θεωρείται στην έρευνα 

ως κάτι τυχαίο. O J. TAYLOR κατανόησe το συγκεκριμένο πλαίσιο ως απόδοση 

2727 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 175.  
2728 Αναλυτικά για κάθε πλαίσιο βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 174-181 & 
B. KELLEHER & METROPOLITAN MUSEUM OF ART: Treasures of the Holy Land, New 
York 1986, σελ. 161-163 εικ. 79.  
2729 Ίσως εδώ παρουσιάζονται οι κίονες που προτάσσονται στις εισόδους των ναών, όπως 
οι κίονες που κατασκεύασε ο Χιράμ για τον ναό του Σολομώντα, Γιαχίν και Βοάζ (1 Βασ. 
7,21). Δε φαίνεται απίθανο ότι οι ελικοειδής παραπάνω σχηματισμοί  μιμούνται κίονες με 
πρωτοαιολικά κιονάκρανα. B. KELLEHER & METROPOLITAN MUSEUM OF ART: 
Treasures of the Holy Land, New York 1986, σελ. 161-163 εικ. 79. 
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των δυο χερουβίμ του ιεροσολυμητικού δαβιρ, κατανοώντας τον κενό χώρο 

ανάμεσά τους ως την αόρατη, δηλ. την ανεικόνιστη παρουσία του Γιαχβέ2730. Ο 

κενός χώρος του ναού της Ιερουσαλήμ εμφανίζεται με την ερμηνεία αυτή και σε 

άλλα ιερά αντικείμενα, οπότε θα μπορούσε να αναζητηθεί η προέλευση ή απλά 

η εμφάνιση της προσωνυμίας «καθήμενος επί των χερουβίμ» και σε άλλα ιερά, 

όπως εκείνο της Σιλώ (1 Σαμ. 4,4 και 2 Σαμ. 6,2)2731. Όμως  ο ερευνητής δεν 

κατανοεί τα δυο πλάσματα ως θρόνο, ώστε να δίνει λύση στο επίθετο 

«καθήμενος επί των χερουβίμ». Αναφέρεται στον Γιαχβέ που κατοικεί ανάμεσα 

στα χερουβίμ (who dwells among (between) the cherubims2732. Πολύ περισσότερο θα 

ταίριαζαν τα παραπάνω με τα δυο χρυσά χερουβίμ του Καπόρεθ που 

σημειώνουν ανάμεσά τους τον χώρο της θεϊκής αποκάλυψης. Πιθανότερο 

φαίνεται ότι τα δυο χερουβίμ της βάσης από την Ταανάχ απλά φρουρούν σαν 

φύλακες την είσοδο του ιερού χώρου που σχηματίζεται με το κενό πλαίσιο 

ανάμεσά τους2733.  

 Τα δυο χερουβίμ στο ψηλότερο ανάγλυφο, αν και δεν εικονίζονται κατά 

πρόσωπο εξαιτίας των δυο ελικοειδών «κιόνων», φαίνεται ότι ανήκουν 

λειτουργικά στην απόδοση του αδύτου με τον ηλιακό δίσκο πάνω από το 

τετράποδο ιερό ζώο. Αν και με τη στάση τους διαφοροποιούνται από το ιερό ζώο 

με τον ηλιακό δίσκο κατά 90ο μοίρες, αν ο θεατής παρατηρήσει τη σκηνή και στις 

τρεις πλευρές, τότε σχηματίζεται η κλασσική πλαισίωση του ιερού αντικειμένου, 

όπως συνηθίζεται με το ιερό δέντρο. Η διαφορά των 90ο μοιρών δεν φαίνεται να 

είναι πρόβλημα, όπως έχει δείξει ο M. METZGER  αναφερόμενος σε τέσσερις 

φοινικικούς θρόνους σφιγγών από τα περσικά και τα ελληνιστικά χρόνια, στο 

2730 Βλ. T. METTINGER: No Graven Image…ό. π. σελ. 163-166. O. KEEL & C. UELINGER: 
GGG…ό. π. σελ. 178.  
2731 Αυτή η υπόθεση έγινε και από τον Μettinger. Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. 
σελ. 178 και σημ. 112. 
2732 Τον τίτλο αυτό συνέδεσε ο R. EICHLER στην πρόσφατη μελέτη του με τα Χερουβίμ 
που λειτουργούν ως φύλακες του δέντρου της ζωής στην Εδέμ. Ο ερευνητής βασίζεται 
περισσότερο σε γλωσσικά, παρά σε αρχαιολογικά τεκμήρια και προτείνει ο 
χαρακτηρισμός "καθήμενος επί των χερουβίμ"  να ερμηνευτεί, όπως και ο (ישב הכרובים)  
χαρακτηρισμός  "ο κατοικών εν ουρανοῖς" (  Σύμφωνα με την ανάλυσή του .(יושב בשמים
θεωρείται πιο σωστή η ανάγνωση "ο κατοικών ανάμεσα στα χερουβίμ", δηλαδή στην Εδέμ 
που φυλάττουν τα χερουβίμ. βλ. R. EICHLER:  "The Meaning of ישב הכרובים", στο ZAW 126 
(2014), σελ. 358-371. 
2733 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 178.  
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μπροστινό μέρος των οποίων σχηματίζεται το δέντρο της ζωής (εικ. 664. 665. 668. 

676.)2734. Όμως  η διαφορά αυτή θα ήταν αισθητή στην Ιερουσαλήμ με τα 

τεράστια χερουβίμ του αδύτου και την  κιβωτό που πήρε θέση ανάμεσα τους και 

κάτω από τα φτερά τους. Η μοναδική θύρα από τα ανατολικά, αλλά και η θέση 

των πλασμάτων στο μέσον του δαβίρ με τα πρόσωπα στραμμένα προς τα 

ανατολικά δεν θα επέτρεπε μια ολοκληρωμένη εικόνα και στις τρεις πλευρές. Η 

στάση των σωμάτων των χερουβίμ ταιριάζει περισσότερο με την λειτουργία του 

θρόνου, παρά με τον ρόλο των πλασμάτων ως φρουρών ιερών αντικειμένων. 

Στην έρευνα δεν θεωρείται απίθανη και η διπλή συμβολική λειτουργία των 

χερουβίμ ως θρόνου και ως φρουρών,  όχι όμως εξαρχής, αλλά από την στιγμή, 

την οποία τοποθετήθηκε ανάμεσά τους η κιβωτός του Γιαχβέ2735.      

 Το Άγιο των Αγίων στην κλιμακωτή απόδοση του ιερού χώρου φαίνεται 

να αποδίδει ο υψηλότερος όροφος του θυσιαστηρίου της Ταανάχ.  Μεγάλη 

διαμάχη γίνεται στην έρευνα για το χαρακτηρισμό του ζώου ως αλόγου ή νεαρού 

ταύρου, πάνω από το οποίο προβάλει ο φτερωτός ηλιακός δίσκος2736. Στην πρώτη 

περίπτωση αποδίδεται το θυσιαστήριο στην λατρεία του ηλιακού θεού, ενώ στην 

άλλη στην λατρεία του Βάαλ. Δεν λείπει και η γιαχβική κατανόηση της 

λατρευτικής βάση, όπως εκείνη του J. TAYLOR  που θέλει τον ηλιακό δίσκο2737, 

όπως και τα δυο χερουβίμ στο β΄ πλαίσιο, ως μια πρώιμη απεικόνιση του 

Γιαχβέ2738.  Οι O. KEEL & C. UELINGER υπαινίσσονται την σχέση του αλόγου με 

2734 M. METZGER:, „Jahwe, der Kerubenthroner, die von Keruben flankierte Palmette und 
Sphingenthrone aus dem Libanon“, in Wer ist wie du, Herr unter den Göttern? Festschrift für 
Otto Kaiser zum 70. Geburstag, I.Kottsieper, L. von Oorschot, D. Römheld, H.M. Wahl (Herg), 
Göttingen 1994,   σελ. 75-90.   
2735 T. PODELLA: „Bild und Text - Mediale und Historische Perspektive auf das 
alttestamentliche Bildervebot“, στο Scandinavian Journal of Old Testament, Vol. 15-2001, σελ. 
220 & M. METZGER:, „Jahwe, der Kerubenthroner, die von Keruben flankierte Palmette und 
Sphingenthrone aus dem Libanon... ό. π. σελ. 75-90.   
2736 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 180-181. 
2737 Αυτό βασίζεται στην συσχέτιση του Γιαχβέ με ηλιακά στοιχεία (2 Βασ. 23,11), πράγμα 
που οι O. KEEL & C. UELINGER (GGG…ό. π. σελ. 181) χρονολογούν την ασσυριακή 
εποχή. Ίσως με την νέα θεωρία τους για μια ηλιακή θεότητα ως προκάτοχο του Γιαχβέ 
στην Ιερουσαλήμ να κερδίσει σε σημασία μια γιαχβική κατανόηση του   αντικειμένου. 
2738 Έτσι τα πλαίσια 1 και 3 αποδίδουν την Ασσερά και τα 2 και 4 τον Γιαχβέ. Βλ. T. 
METTINGER: No Graven Image…ό. π. σελ. 163-166. Η  S. SHROER (In Israel gab es Bilder?...ό. 
π. σελ. 39) θεωρεί την σύνδεση του Βάαλ και της Ασσερά πολύ πιο πιθανή. Οι αναφορές 
στο Βάαλ και την Ασσερά σε κείμενα σφηνοειδούς γραφής που ήρθαν στο φως στην ίδια 
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την θεά Ανάθ και τονίζουν ότι ο φτερωτός ηλιακός δίσκος είναι πιθανόν 

δηλωτικό του ουράνιου κόσμου και όχι κάποιας συγκεκριμένης ηλιακής 

θεότητας2739. 

        

ΙΙΙ.2.3.6. Το μέγεθος των Χερουβίμ2740 

 Τα ασυνήθιστο γιγαντιαίο μέγεθος των χερουβίμ ερμηνεύεται συνήθως 

ως συμβολική έκφραση για την πίστη ότι η μεγαλειότητα του Γιαχβέ υπερβαίνει 

κάθε τι το ανθρώπινο2741. Το μέγεθος των χερουβίμ αποτελεί έκφραση της 

σημασίας του θρόνου της θεότητας, άλλωστε οι θεοί στον Αρχαίο Κόσμο 

εικονίζονται πολύ μεγαλύτεροι από τους ανθρώπους. Αυτό φανερώνουν 

πολυάριθμα αφιερώματα από τον αιγυπτιακό, τον μεσοποταμιακό, τον συριακό, 

αλλά και τον ελληνικό χώρο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς απαραίτητα την 

απεικόνιση της θεότητας. Για παράδειγμα στον ναό της Άιν Νταρά στην Συρία 

έχει αποτυπωθεί τουλάχιστον τρείς φορές στο δάπεδο του ναού το πέλμα της 

θεότητας, μήκους περίπου ενός μέτρου (εικ. 156. 157.)2742. Αυτό μπορεί να 

περιοχή καθιστούν πιο πιθανή την συσχέτιση των παραπάνω αντικειμένων με την 
λατρεία των δυο θεοτήτων. βλ. B. KELLEHER & METROPOLITAN MUSEUM OF ART: 
Treasures of the Holy Land, New York 1986, σελ. 161-163. Το συμπέρασμα ότι είναι 
αδύνατη η απόδοση του αντικειμένου στην λατρεία κάποιας θεότητας μόνο μέσα από τα 
συμβολικά αυτά ζώα. Την αδυναμία των επιχειρημάτων του J. TAYLOR εξέφρασε και ο S. 
WIGGINS: “Jahweh: The God of Sun”, στο JSOT 71 (1996), σελ. 92-94.  
2739 Βλ. O. KEEL & C. UELINGER: GGG…ό. π. σελ. 181. 
2740 Την ενότητα αυτή που θίγει το ζήτημα της διαφοράς του μεγέθους ανθρώπων και 
θεών στις απεικονίσεις της Αρχαίας Ανατολής  οφείλω στον τετράχρονο τότε γιό μου, 
Θεοφάνη, ο οποίος βλέποντας την διαφορά ανάμεσα στον ένθρονο Σαμάς και τις άλλες 
μορφές στο ανάγλυφο από το Σιππάρ, απαίτησε μια λογική εξήγηση, η οποία με 
οδήγησε στο πρόβλημα του μεγέθους των χερουβίμ στο άδυτο του ιεροσολυμητικού 
δαβίρ. Για τον προβληματισμό του αυτό που με κινητοποίησε να σκεφτώ το ζήτημα του 
μεγέθους,  τον ευχαριστώ.  
2741 Βέβαια μένει συνήθως ασαφές αν πρόκειται για μια ιστορική πραγματικότητα ή 
θρυλική καταγραφή βλ. το παράδειγμα το έργο  της Ε. BLOCH-SMITH: “Salomon’s 
Temple: The politics of Ritual Space” στο  B. M. Gittlen: Sacred Time, Sacred Place – Archaeology 
and the Religion of Israel, Winona Lake- Indiana, 2002, σελ.  84-86.  Για μια κριτική 
τοποθέτηση απέναντι στην αξιοποίηση των πληροφοριών και την κριτική τους 
επεξεργασία βλ. J. KAMLAH: „Der salomonische Tempel….ό.π. σελ. 42-43. 
2742  βλ. T. LEWIS: “Syro-Palestinian Iconography and Divine Images” στο N. H. Walls : Cult 
Image and Divine Representation in the Ancient Near East, Boston 2005,  σελ. 105 εικ. 4. 36. Πρβλ. 
του ιδίου “Divine images and aniconism in ancient Israel” στο Journal of the American Oriental 
Society (JAOS) 1998 - 118, σελ. 36-53 ιδιαιτ.  40 εικ. 2. Πρβλ. Ε. BLOCH-SMITH: “Salomon’s 
Temple: The politics of Ritual Space” …ό. π. σελ. 84.   
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κατανοηθεί ως έκφραση και μάλιστα ανεικόνιστη της παρουσίας της θεότητας 

στον ναό. Το ίχνος του πέλματος πάνω στο κατώφλι του πρόναου και του κυρίως 

ναού σκαλίστηκε προφανώς σαν σύμβολο του ερχομού και της παρουσίας της 

θεότητας στην κατοικία της. Τα ίχνη είναι στραμμένα προς το άδυτο, πράγμα 

που σημαίνει ότι η θεότητα ήρθε και κατοίκησε στο ναό της. Το ίχνος των 

πελμάτων της θεότητας έχει φτιαχτεί σε γιγαντιαίες διαστάσεις και οι αναλογίες 

του μεγέθους του πέλματος του θεού σε σύγκριση με το ανθρώπινο μέλος είναι 

περίπου ίδιες με εκείνες που προϋποθέτουν τον καθήμενο επί του χερουβικού 

θρόνου Γιαχβέ. Το θεϊκό αυτό μέγεθος θα μπορούσε να συγκριθεί με το 

χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς στον Παρθενώνα, με εκείνο του ένθρονου 

Διός στην Ολυμπία, αλλά και το ανάγλυφο με τον ένθρονο Σαμάς στην πινακίδα 

από το Σιππάρ2743.  Για τον W. ZWICKEL το τεράστιο μέγεθος του θρόνου που 

σχηματίζουν τα ξύλινα μυθικά πλάσματα, βοηθά στο να γίνει το είδωλο της 

θεότητας περιττό2744.  Μια τέτοια ιδέα δε φαίνεται παράλογη αν αναλογιστεί 

κάποιος το ύψος του ειδώλου που απαιτείται, πράγμα που δεν καθιστά την ιδέα 

ενός κενού θρόνου ανόητη. Σε αυτό συνηγορεί όχι μόνο το μέγεθος των 

χερουβίμ, αλλά και το υλικό της κατασκευής τους. Το ξύλο της αγριελιάς μπορεί 

να είναι ένα αρκετά ανθεκτικό ξύλο, αλλά τα λεπτά φτερά των χερουβίμ δεν θα 

μπορούσαν να αντέξουν ακόμα και το βάρος ενός ξύλινου ειδώλου στις 

αναλογίες που αντιστοιχούν στον θρόνο. Ένα λατρευτικό είδωλο θα απαιτούσε 

το πολύ  το 1/3 ή το 1/5 του μεγέθους τους. Ίσως όμως το μέγεθος των χερουβίμ 

της βιβλικής διήγησης δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από την περιγραφική 

αποτύπωση (αντί μιας εικαστικής απόδοσης) του μεγέθους του ουράνιου θρόνου 

του Γιαχβέ. Άλλωστε τα Άγια των Αγίων είναι ένας χώρος δυο κόσμων και 

διαστάσεων του ουρανού και της γης, όπως φαίνεται  και από το ανάγλυφο του 

Σιππάρ, όπου όλη η σκηνή τοποθετείται πάνω από τον ουράνιο ωκεανό2745. Ο 

2743 Για τον ένθρονο Δία του Φειδία στην Ολυμπία λέγεται πως εάν ο θεός επιχειρούσε να 
σηκωθεί θα χτυπούσε το κεφάλι του στην οροφή του ναού (Στράβων), το ίδιο ισχύει και 
για τον Σαμάς του Σιππάρ, αλλά και τον Βάαλ Χ(Α)μών του Χαντρουμέντουμ (εικ. 13. 
627. 700). 
2744 W. ZWICKEL: Der Salomonische Tempel, Mainz 1999. 
2745 βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο Ναός στο όραμα της κλήσης του προφήτη Ησαΐα. (Ανάτυπο 
από το Δελτίο Βιβλικών Μελετών, Τομ. 4 (ΝΣ), Θεσσαλονίκη 1985 & M. METZGER: 
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ουράνιος θρόνος  είναι ορατός όταν οι πόρτες του δαβιρ, οι «πύλες του ουρανού» 

ανοίξουν.   

 Σε μικρότερο αναλογικά μέγεθος από τα δυο χερουβίμ του Γιαχβέ που 

περιγράφονται στη Π Δ. εμφανίζονται και φτερωτές σφίγγες των θρόνων των 

θεών σε φοινικικές παραστάσεις που εικονίζουν θεούς να συναντούν 

ανθρώπους. Στο ανάγλυφο από το Χαντρουμέτουμ στην βόρεια Αφρική ο  Βάαλ 

(Χ)Αμμών, αν και αποδίδεται περίπου  διπλάσιος από τον άνθρωπο που στέκει 

εμπρός του, εικονίζεται τόσο μεγάλος, ώστε ένθρονος ο θεός, όπως το 

χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία, γεμίζει όλο το Ναΐσκο (δαβιρ). Ο 

θρόνος του που σχηματίζεται από δυο σφίγγες καταλαμβάνει το μισό ύψος του 

αδύτου (εικ. 627. 700.). Αλλά και σύμφωνα με την Π.Δ. και στην Ιερουσαλήμ τα 

δυο χερουβίμ ως χερουβικός θρόνος γεμίζουν το μισό  χώρο του αδύτου. 

Επομένως, στόχος της περιγραφής, όπως και των παραπάνω ανάγλυφων 

παραστάσεων είναι να δείξουν ότι η θεότητα γεμίζει όλο τον διαθέσιμο χώρο του 

δαβιρ (εικ. 699. 700α. & 700β.)2746. Στην περίπτωση της βιβλικής περιγραφής τα 

χερουβίμ φαίνεται ότι έχουν ύψος 5 μέτρων, ενώ ο Γιαχβέ υπολογίζεται περίπου 

στα 9 με 10 μέτρα2747. Η βιβλική περιγραφή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αν 

λειφθεί σοβαρά υπόψιν ότι στην Αρχαία Ανατολή, αν και οι θεοί εμφανίζονται 

σε διάφορες παραστάσεις υπερμεγέθεις, τα λατρευτικά είδωλα των ναών ποτέ 

δεν ξεπερνούσαν το φυσικό μέγεθος ενός ανθρώπου 

 

„Himmlische und irdische Wohnstatt Jahwes“, στο του ιδίου: Schöpfung, Thron und Heiligtum 
(BThS 57), Neukirchen 2003, σελ. 1-38. 
2746 Οι εικόνες 699 & 700β. είναι ένας συνδυασμός του ένθρονου επί των σφιγγών Βάαλ-
Χαμμών από το Χαντρουμέντουμ (εικ. 700α) και του αδύτου του ιεροσολυμητικού ναού. 
Η μορφή του αρχιερέα φανερώνει το μέγεθος της διαφοράς της βιβλικής περιγραφής από 
τα ανθρώπινα μέτρα. Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον ζωγράφο κ. Σταύρο Τσακίδη για 
την βοήθειά του. 
2747 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ.  35. Σε παραστάσεις της αρχαίας 
Ανατολής εσκεμμένα εικονίζεται η θεότητα μεγαλύτερη από τους θνητούς, ακόμα και 
αν η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη, επειδή ακριβώς ο στόχος είναι να δηλωθεί αυτή η 
διαφορά. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η σκηνή του εναγκαλισμού του Χετταίου μονάρχη 
από το γενειοφόρο θεό της βροχής. Η σκηνή συναντάται στις βασιλικές σφραγίδες του 
Μουβάταλλις και στο ανάγλυφο των βράχων της Γιατζιλικάγια. Ο βασιλιάς φτάνει σε 
ύψος μετά βίας τον ώμο του θεού. Βλ. O. GURNEY: Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ. 220. 225 
σχ.16. 1 & 2.    
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ΙΙΙ.2.4. Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΧΕΡΟΥΒΙΜ ΚΑΙ Η ΑΝΕΙΚΟΝΙΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ 

 

ΙΙΙ.2.4.1. Οι κενοί θρόνοι της Αρχαίας Ανατολής 

 Όπως  εκτέθηκε η πιο πιθανή εξήγηση για τα ξύλινα χερουβίμ στον 

ιεροσολυμιτικό ναό είναι ότι διαμορφώνουν με τα φτερά τους τον θρόνο του 

Γιαχβέ. Δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα για κάποιο λατρευτικό άγαλμα πάνω 

σε αυτά, όπως υποθέτουν ορισμένοι σύγχρονοι ερευνητές. Ο χώρος πάνω από 

αυτά αφήνει το κείμενο να θεωρηθεί ότι ήταν κενός. Μόνο κάτω από αυτά 

τοποθετήθηκε η κιβωτός.  Στην βιβλική έρευνα υποστηρίζεται ότι  τα δύο 

μεγέθη, η κιβωτός και τα χερουβίμ είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό την 

ανεικόνιστη συμβολική παρουσία του θείου. Ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό 

της συμβολικής παρουσίας του θεού χωρίς κάποιο είδωλο ίσως λειτούγησε ως 

συνδετικός κρίκος για την συγχώνευση των δύο αντικειμένων2748. Η κιβωτός της 

Διαθήκης δεν φέρει σύμφωνα με την Π.Δ. κάποιο είδωλο του θεού και το 

σύμπλεγμα των χερουβίμ σχηματίζει τον κενό θρόνο του θεού. Επομένως, και η 

κιβωτός και ο κενός χερουβικός θρόνος προϋποθέτουν, αν όχι έναν αόρατο 

θεό2749, τουλάχιστον έναν θεό που δεν εικονίζεται ανθρωπόμορφος και ένθρονος 

πάνω στο χερουβικό κάθισμα. Στην βιβλική έρευνα που αξιοποιεί για την 

κατανόηση της βιβλικής περιγραφής του δαβίρ τα  σύγχρονα αρχαιολογικά 

στοιχεία κυριαρχεί η ιδέα ότι ο θρόνος παραμένει κενός. Βέβαια το φαινόμενο 

ενός κενού καθίσματος-θρόνου, αν όντως ήταν κενός ο θρόνος των χερουβίμ στο 

δαβίρ του ναού Σολομώντα, δεν είναι ένας νεωτερισμός στον χώρο των 

θρησκειών της Αρχαίας Ανατολής. Συναντάται και σε άλλους πολιτισμούς στο 

περιβάλλον του βιβλικού Ισραήλ. 

 

 

 

 

2748 Το ανεικόνιστο χαρακτηρίζεται ως το tertium comparationis των δυο αντικειμένων. B. 
JANOWSKI: Keruben und Zion…ό.π. σελ. 258. 
2749 C. DOHMEN: Das Bildervebot…ό.π. σελ. 248-251. Βέβαια ακόμα και σε μια τέτοια 
ερμηνεία, παραμένει το ερώτημα τι γίνεται με το περιεχόμενο του κιβωτίου. 
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ΙΙΙ.2.4.1.1. Ο κενός θρόνος στην αρχαία Αίγυπτο 

 Ένας κενός θρόνος εμφανίζεται στην εικονογραφία της εποχής της 

Αμάρνα στην Αίγυπτο του Αμένοφι Δ΄, του επονομαζόμενου Εχνατών2750. 

Βασικές εικονογραφικές πηγές για την κατανόηση της θρησκείας της Αμάρνα 

είναι οι τοιχογραφίες στους τάφους ορισμένων αξιωματούχων του φαραώ και τα 

λεγόμενα talatat, λίθινα οικοδομικά τμήματα από κτίρια του Εχνατών στο 

Καρνάκ και την Αμάρνα  που  επαναχρησιμοποιήθηκαν σε οικοδομές 

μεταγενεστέρων φαραώ2751. Στις απεικονίσεις σώζονται σκηνές μεγάλων εορτών 

των ημερών της βασιλείας του Εχνατών, αλλά και αρκετές ιδιωτικές και 

δημόσιες σκηνές από την ζωή του μονάρχη. Ο βασιλιάς και ο ήλιος βρίσκονται σε 

κάθε είδους απεικόνιση σαν να ήταν και ο μοναδικός στόχος των καλλιτεχνών 

να υμνήσουν με την τέχνη τους ακριβώς αυτήν την σχέση μεταξύ του φαραώ και 

του "πατέρα" του, του Ατών.  Ο φαραώ στην εικονογραφία της Αμάρνα 

εμφανίζεται ως  ο μεσάζων ανάμεσα στους ανθρώπους και τον Ατών, τον ήλιο, 

τη μοναδική αποδεκτή θεότητα κατά την βασιλεία του.  

 Ανάμεσα από το πλήθος των εντυπωσιακών παραστάσεων που έχουν 

έρθει στο φως ξεχωρίζει εκείνη από τον τάφο του Μεριρέ (εικ. 639)2752. Στην 

εικόνα αυτή υπάρχουν διάφορες σκηνές που παρουσιάζουν τον φαραώ κατά την 

διάρκεια μιας θρησκευτικής γιορτής. Σε μια μικρότερη σκηνή, ενώ ο βασιλιάς 

εικονίζεται εντός του βασιλικού στεγάστρου,  εικονίζονται δυο ακόμη θρόνοι, 

προφανώς για τον βασιλιά και την βασίλισσα. Τα καθίσματα αυτά βρίσκονται 

πάνω σε φορεία (fercula) που είναι τοποθετημένα στο έδαφος (εικ. 640). Δίπλα 

από κάθε θρόνο εμφανίζεται το ομοίωμα ενός λιονταριού, ενώ τα ερεισίχειρα 

2750 Βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons – Zur Ikonographie der Amarnazeit” στο S. 
Bickel, S. Schroer, R. Schurte, C. Uelinger: Bilder als Quellen (ΟΒΟ), Fribourg-Göttingen  2007, 
σελ 189-213.  
2751 Το όνομα και η δράση του αιρετικού φαραώ Εχνατών και των οικείων διαδόχων του 
Σμενκαρέ, Τουτανχαμών και Άι σβήστηκαν από τα μνημεία και εξαιρέθηκαν από τις 
φαραωνικές λίστες (damnatio memoriae), όπως σημειώνει ο Κ. ΖΑΡΑΣ (Λαοί και 
Πολιτισμοί... ό. π. σελ. 160-161). Για το ζήτημα των εικονογραφικών πηγών βλ.  S. 
BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons – Zur Ikonographie der Amarnazeit ... ό. π. σελ. 190-
194. 
2752 Βλ. N. DAVIES: The Rock Tombs of El Amarna Vol. ΙΙ. The Tombs of Panehesy and Meryra II., 
London 1905, Pl. 37 & 40.  Πρβλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 196 εικ. 
2 & O. KEEL: Die Welt… ό, π, σελ. 284 εικ. 410. 
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φαίνεται να διαμορφώνουν δυο άπτερες σφίγγες. Οι άπτερες σφίγγες έχουν 

σώμα λιονταριού και κεφάλι ανθρώπου, πιθανώς του φαραώ, μιας και 

ξεχωρίζουν τα γένια και το φαραωνικό στέμμα. Το εντυπωσιακό στην 

παράσταση είναι ότι ο πρώτος θρόνος θυμιάζεται από έναν ιερέα, ενώ προς τον 

ίδιο θρόνο στρέφουν άλλοι ιερείς τις προσφορές που κρατούν. Πρόκειται 

προφανώς για τον θρόνο του Εχνατών που φαίνεται να αντιμετωπίζεται σαν 

ιερό αντικείμενο με λατρευτική σημασία. 

 Συνήθως εμφανίζονται ένας οι δυο κενοί θρόνοι (με πόδια αιλουροειδούς) 

σε απεικονίσεις του ανακτόρου και ενός μικρού κτιρίου δίπλα από τον μεγάλο 

ναό του Ατών (εικ. 641. 642)2753. Πιθανότατα ο μικρός αυτός οίκος χρησίμευε σαν 

βασιλικό αποδυτήριο για την αλλαγή ρούχων, στεμμάτων ή φαραωνικών 

συμβόλων στις τελετές και ο θρόνος μέσα σε αυτόν συμβόλιζε την παρουσία του 

Εχνατών2754. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις διαθέσιμες 

εικονογραφικές πηγές  θρόνος δεν εικονίζεται σε κανένα σημείο του ναού του 

Ατών στην Αμάρνα (εικ. 641).   

 Δυο επίσης κενοί θρόνοι ξεχωρίζουν στις παραστάσεις της βασιλικής 

κατοικίας στους τάφους δυο ευγενών της Αμάρνα, του Merire και του Parennefer. 

Οι κενοί αυτοί θρόνοι διακρίνονται από ιερότητα, επειδή πλαισιώνουν σχεδόν 

πάντα μια τράπεζα προσφορών που φροντίζουν υπηρέτες ή ιερείς (εικ. 643. 

644.)2755. Οι γεμάτες τράπεζες προσφορών δεν έχουν στην αιγυπτιακή 

εικονογραφία κοσμικό χαρακτήρα και συνδέονται με τις προσφορές στους θεούς 

ή τους νεκρούς. Στην περίπτωση του εν ζωή βασιλικού ζεύγους δεν μπορεί παρά 

να τονιστεί ο ιερός- θεϊκός χαρακτήρας του φαραώ και της συζύγου του2756, την 

παρουσία των οποίων, όπως φαίνεται, υποδηλώνουν τα κενά καθίσματα. Τον 

ιερό χαρακτήρα του θρόνου και τον ρόλο του βασιλικού ζεύγους στην θρησκεία 

2753 Βλ. N. DAVIES: The Rock Tombs of El Amarna Vol. ΙΙ. The Tombs of Panehesy and Meryra, 
London 1905, Pl. 18. Και S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 197 εικ. 3. 
2754 Βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 20. 
2755 Στις παραστάσεις οι υπηρέτες-ιερείς στέκονται με σεβασμο απέναντι στον θρόνο και 
την τράπεζα.  βλ. N. DAVIES: The Rock Tombs of El Amarna. Vol. Ι. The Tomb of Meryra, 
London 1903, Pl. 18 &  26.  Βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 198-201 
εικ. 4 & 5. Βλ. και N. DAVIES: The Rock Tombs of El Amarna. Vol. VI. Tombs of Parennefer, Tutu 
and Ay, London 1908, Pl. 4. 
2756 Για το ζήτημα αυτό βλ. C. WENDEL: Nofretete und das Geheimnis von Amarna, Mainz 2005. 
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της Αμάρνα αποτυπώνει μια παράσταση στον τάφο του Παρεννεφέρ, όπου 

εμφανίζεται ο κενός θρόνος με την τράπεζα προσφορών, ενώ οι θρόνοι και η 

τράπεζα λούζονται από τις ακτίνες του Ατών που μοιάζουν με ανθρώπινα χέρια 

(εικ. 644)2757. 

 Η ίδια ζωογόνος πράξη επαναλαμβάνεται στο εσωτερικό του ανακτόρου, 

όπου ένας μικρότερος ηλιακός δίσκος αγκαλιάζει με τις ακτίνες του την κλίνη 

του ιερού, φαραωνικού ζεύγους. Είναι πράγματι δύσκολο να ερμηνευτούν και να 

κατανοηθούν οι εικόνες αυτές2758, αλλά δεν είναι άστοχο να υποστηριχθεί η ιδέα 

ότι οι κενοί θρόνοι και η κενή κλίνη συμβολίζουν τους κατόχους τους, τον φαραώ 

και την σύντροφό του, μέσω των οποίων ο Ατών χαρίζει την ευλογία του στην 

χώρα, όπως φανερώνει η εμφάνιση τους στο μπαλκόνι στο κέντρο της ίδιας 

παράστασης (εικ 445). Αυτή την ιδέα επιβεβαιώνει η κλιμακωτή παρουσία του 

ηλιακού δίσκου σε τέσσερις σκηνές της όλης σύνθεσης. Αρχικά σε μεγάλη 

κλίμακα ο Ατών στέλνει τις ακτίνες του στο ιερό ζεύγος στο μπαλκόνι του 

ανακτόρου, ενώ στη συνέχεια σε δυο διαφορετικές αίθουσες δυο ήλιοι σε 

μικρότερη κλίμακα στέλνουν τις ακτίνες τους στους κενούς θρόνους του 

βασιλικού ζεύγους. Τέλος στα ιδιαίτερα διαμερίσματα πάνω από μια κλίνη με 

πόδια αιλουροειδούς ένας μικρότερος ηλιακός δίσκος σηματοδοτεί με τις ακτίνες 

του την ιερότητα ακόμα και του πιο προσωπικού χώρου του ζεύγους. 

  Η ιερότητα του θρόνου είναι τέτοια στην Αίγυπτο του Εχνατών που σε 

κάποιες παραστάσεις φαίνεται ότι οι θρόνοι λειτουργούν και σαν θυσιαστήρια 

για τις προσφορές προς τον Ατών (εικ. 646)2759. Ο θρόνος με ένα απλό ερεισίνωτο  

λούζεται από τις ακτίνες του Ατών, ενώ ένα πλήθος προσφορών έχει 

τοποθετηθεί μπροστά ή πάνω στον κενό θρόνο. Ο συνδυασμός θυσιαστηρίου και 

θρόνου εμφανίζεται πάντα  με την παρουσία από δεξιά του Εχνατών και της 

Νεφερτίτη. Είναι σαφές ότι ο φαραώ στέκεται πάντα από την πλευρά του 

2757  βλ. N. DAVIES: The Rock Tombs of El Amarna. Vol. VI. Tombs of Parennefer, Tutu and Ay, 
London 1908, Pl. 4. Βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 200 εικ. 6. 
2758 βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 200-202. 
2759  βλ. N. DAVIES: The Rock Tombs of El Amarna. Vol. IV. Tombs of Penthu, Mahu and others, 
London 1906, Pl. 3 & 31. Καθώς και στον επόμενο τόμο N. DAVIES: The Rock Tombs of El 
Amarna. Vol. V. Smaller Tombs and boundary Stones, London 1908, Pl. 3. πρβλ. S. BICKEL: “Der 
Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 201 εικ. 7. 205-207 εικ. 8. 
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ερεισίνωτου, ενώ στην άλλη πλευρά εικονίζεται τις περισσότερες φορές ένα 

μικρό ομοίωμα του φαραώ να προσφέρει έναν άρτο σε σχήμα πυραμίδας2760. Τα 

υψωμένα χέρια του βασιλιά, αλλά και της βασίλισσας είναι εκείνα που 

εισχωρούν στις ακτίνες του Ατών και η ιερή τριάδα της Αμάρνα μοιάζει πάνω 

από τον θρόνο-θυσιαστήριο σαν να βρίσκεται αγκαλιασμένη2761. Μάλιστα μια 

από τις ακτίνες προσφέρει το σύμβολο της ζωής, το Enekh στο πρόσωπο του 

φαραώ.   

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, μια ερμηνεία που θέλει τον κενό, αλλά 

ταυτόχρονα γεμάτο προσφορές θρόνο να επισημαίνει επί γης την θεϊκή 

παρουσία του Ατών δε φαίνεται καθόλου αβάσιμη2762. Την λειτουργία που είχαν 

στην αρχαία Αίγυπτο και τον αρχαίο κόσμο τα λατρευτικά είδωλα των θεών 

φαίνεται ότι αναλαμβάνει στις παραστάσεις αυτές ο θρόνος-θυσιαστήριο του 

Ατών. Βέβαια, ο ήλιος εικονίζεται με τις ακτίνες που μοιάζουν με ανθρώπινα 

χέρια στον ουρανό, επί γης όμως εμφανίζεται ένας θρόνος-θυσιαστήριο και 

καθιστά εφικτή την λατρεία της ηλιακής θεότητας. Όμως, ο θρόνος αυτός δεν 

εικονίζεται ποτέ μόνος, επειδή φαίνεται ότι την λειτουργία των ιερών ειδώλων 

(που το κίνημα της Αμάρνα εξοστράκισε από την κρατική λατρεία του θεού 

Ήλιου) δεν ανέλαβε επί γης απλά ένας κενός θρόνος (άλλωστε λείπει κενός 

θρόνος από τον ναό του Ατών βλ. εικ. 641), αλλά ο μόνος μεσάζων, ο φαραώ 

Εχνατών με την οικογένειά του. Η επί γης εικόνα, το ιερό λατρευτικό είδωλο του 

Ατών φαίνεται ότι είναι ο Εχνατών.  

 Αν και το κίνημα της Αμάρνα διαλύθηκε λίγο μετά τον θάνατο του 

εμπνευστή του, η επίδραση του φαίνεται ισχυρή στην κατοπινή θεολογία του 

Άμμωνος-Ρα των Θηβών. Ένας ύμνος που βρέθηκε σε θηβαϊκούς τάφους για τον 

Άμμωνα, για τον οποίο λέγεται  ότι «την ουσία του κανείς δεν ξέρει, οι γλύπτες 

δεν έχουν ούτε ένα πρότυπο (μοντέλο) για αυτόν (…) είναι αδύνατο να βρεθεί στις 

2760 Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός θρόνου και θυσιαστηρίου δεν εμφανίζεται ποτέ στον 
ναό του Ατών, αλλά εκτός του ναού και πάντα με την βασιλική οικογένεια από τα δεξιά. 
Στο ναό τα εκατοντάδες θυσιαστήρια δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση θρόνο. βλ. S. 
BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 205-207 σημ. 19.   
2761 Βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 207. 
2762 Βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 207. 
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ιερές γραφές η αληθινή του μορφή»2763. Συνεχίζεται δηλαδή η τάση της 

ανεικόνιστης απόδοσης της Αμάρνα που θέλει τον θεό σαν έναν απλό ηλιακό 

δίσκο να λούζει με τις ακτίνες του έναν κενό θρόνο. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική 

είναι η παράσταση του παπύρου (βιβλίο των νεκρών) ενός ιερέα του Άμμωνα 

των Θηβών (1050-950 π. Χ.) (εικ. 647)2764, στην οποία ένας Αιγύπτιος πλέει με την 

βάρκα του στον κόσμο των νεκρών. Πάνω στην λέμβο εικονίζοντα δυο 

αντικείμενα, το σύμβολο του θεού Νεφερτούμ και ένας κενός θρόνος, τον οποίο 

αγγίζουν οι ακτίνες του ήλιου που εικονίζεται σαν απλός δίσκος, χωρίς φτερά 

και ουραιό. Όπως το σύμβολο του θεού Νεφερτούμ παραπέμπει στην θεότητα, 

έτσι και ο κενός θρόνος που λούζεται από τις ακτίνες του ήλιου σαφώς 

παραπέμπει στον θεό ήλιο.  

 Η τάση αυτή στην εικονογραφία της εποχής της Αμάρνα ερμηνεύεται 

από την έρευνα ως αποτέλεσμα των διπλωματικών, πολιτικών, οικονομικών και 

πολιτιστικών επαφών με τους λαούς της βόρειας Μεσοποταμίας, κυρίως το 

βασίλειο των Χουρριτών-Μιττάννι2765. Στους Χουρρίτες εμφανίζεται ένα ανάλογο 

μοτίβο με τον ήλιο, όπως θα εκτεθεί στην συνέχεια. Καθαρά αιγυπτιακή είναι  

βέβαια η ιδέα ένας κενός φαραωνικός θρόνος να λειτουργεί σα σύμβολο του 

κατόχου του. Αυτή την συμβολική παρουσία του βασιλιά, ανάλογη με εκείνη του 

αγάλματος του, φαίνεται ότι παρουσιάζει και η αρχαιότερη αιγυπτιακή 

παράσταση ενός κενού θρόνου του φαραώ Σεχουρέ (5η δυναστεία, 2500-2350 π.Χ.) 

(εικ. 648)2766. Ο θρόνος που προστατεύεται από ένα στέγαστρο βρίσκεται στην 

πλώρη ενός πλοίου, ενώ όσοι επιβαίνουν εμφανίζονται στραμμένοι προς αυτόν. 

Την παράσταση συνοδεύει η επιγραφή «θρόνος του φαραώ». 

   

 

2763 βλ. J. ASSMAN: “Die Häresie des Echnaton: Aspekte der Amarna-Religion”,  στο 
Saeculum 23. 1972, (109-126) σελ. 118 σημ. 40. Πρβλ. O. KEEL: “Früheisenzeitlische Glyptik in 
Palästina/Israel” O. KEEL, M. SCHUVAL & C. UELINGER: Studien zu den Stempelsiegeln aus 
Palästina/ Israel, (OBO 100) Göttingen-Freiburg 1990, σελ. 406. Πρβλ. I. CORNELIUS: „The 
many Faces of Got...ό.π. σελ. 29. 
2764 Ο πάπυρος βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Καΐρου. βλ. O. KEEL: „Sturmgott- 
Sonnengott- Einziger, Ein neuer Versuch, die Entstehung des judäischen Monotheismus 
historisch zu verstehen“, στο Bibel Und Kirche 49, 2, (1994), σελ. 86 εικ. 6. 
2765 Βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 208-210. 
2766 Βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 207. 208 εικ. 9. 
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  ΙΙΙ.2.4.1.2. Ο κενός θρόνος στην Μεσοποταμία, την Συρία και την 

Ανατολία  

 Αρχικά σε σφραγίδες από το βασίλειο των Χουρριτών-Μιττάνι και στην 

συνέχεια σε ασσυριακούς κυλινδρικούς σφραγιδόλιθουςτ 14ου αιώνα π.Χ. 

εμφανίζεται μια θρησκευτική παράσταση με στοιχεία που θυμίζουν την 

εικονογραφία της Αμάρνα2767. Μια από τις αρχαιότερες παραστάσεις διασώζει 

ένας σφραγιδόλιθος από την αρχαία Nuzi, μια μικρή πόλη κοντά στο σημερινό 

Κιρκούκ, γνωστή για τις πολυάριθμες επιγραφές στην ακκαδική γλώσσα2768. Το 

κύριο τμήμα της σφραγίδας εικονίζει δυο παράξενα πλάσματα με ανθρώπινο 

σώμα και ουρά ζώου που φορούν στέμματα και κρατούν πάνω από ένα βοοειδές 

ένα κενό κάθισμα (εικ. 649)2769. Ο χώρος πάνω από το κάθισμα είναι κενός. Σε 

έναν ασσυριακό σφραγιδόλιθο, όπου φτερωτά πλάσματα με ανθρώπινο σώμα 

και ράμφη κρατούν έναν θρόνο, εικονίζεται πάνω σε αυτόν μια ημισέληνος και 

ένας δίσκος που προφανώς δηλώνουν την νέα σελήνη και την πανσέληνο (εικ. 

650)2770. Δυο άνθρωποι σε στάση δέησης σε μια δεύτερη σκηνή ακριβώς δίπλα 

πλαισιώνουν έναν άλλο επίσης άπτερο δίσκο, προφανώς τον ήλιο. Στην 

σφραγίδα αυτή ο κενός θρόνος προορίζεται για τη σελήνη.  

 Στα περισσότερα ευρήματα τον χώρο πάνω από το θρόνο καταλαμβάνει 

ένας φτερωτός ηλιακός δίσκος, όπως δείχνει ένας επίσης ασσυριακός 

σφραγιδόλιθος από τον 13ο αιώνα π.Χ., στον οποίο διακρίνεται το ερισείνωτο 

ενός καθίσματος που κρατούν δυο πλάσματα, ενώ δυο πιστοί πλαισιώνουν σε 

στάση προσευχής την σκηνή (εικ. 651)2771. Φτερωτός ηλιακός δίσκος πάνω  από 

έναν θρόνο που σηκώνουν φτερωτά πλάσματα με ανθρώπινο σώμα και ράμφη 

2767 Βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 209 εικ. 10. 
2768 Κ. VEENHOF: Geschichte des Alten Orients … ό. π. σελ. 161. 
2769 Βλ. O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 491 εικ. 
24. 
2770 Βλ. O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen… ό. π. σελ. 491 εικ. 
25. 
2771 Βλ. O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 491 εικ. 
26 και O. KEEL & K. UELINGER: „Jahwe und die Sonnengottheit von Jerusalem“, στο W. 
Dietrich & M. Klopfenstein: Ein Gott allein?, JHWH-Verehrung und biblischer Monotheismus im 
Kontext der israelitischen und altorientalischen Religionsgeschichte, (ΟΒΟ 139) Göttingen-Freiburg, 
Schweiz 1994, σελ. 291 εικ. 5. 
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εμφανίζεται και σε έναν κυλινδρικό σφραγιδόλιθο που ανήκε σε κάποιον 

βασιλιά της συριακής πόλης Ιεραγκούτουμ, όπως φανερώνει η επιγραφή (εικ. 

652)2772. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ανθρώπινο κεφάλι κάτω από τον θρόνο 

που ίσως υποδηλώνει τον κάτοχο της σφραγίδας που ήταν βασιλιάς. Ο τόπος 

εύρεσης, το νέο Καδμείο των βοιωτικών Θηβών βεβαιώνει ότι το μοτίβο του 

κενού θρόνου είχε ταξιδέψει έως τη μυκηναϊκή Ελλάδα. Μια όμοια παράσταση 

εμφανίζεται σε έναν σφραγιδόλιθο της ίδιας εποχής που βρέθηκε στην Κύπρο 

(εικ. 653)2773. Δυο άνθρωποι κρατούν ψηλά έναν κενό θρόνο, υπεράνω του οποίου 

εικονίζεται ο φτερωτός ηλιακός δίσκος. Δίπλα από τη σκηνή εμφανίζεται μια 

ανδρική μορφή, πιθανόν ένας τοπικός βασιλιάς, ενώ σε δευτερεύοντα χώρο 

προβάλλει το ιερό δέντρο που πλαισιώνουν δυο αίγαγροι και σε άλλο σημείο δυο 

αντιμέτωπες σφίγγες, οι οποίες λειτουργούν είτε σαν οι φύλακες του δέντρου, 

είτε και σαν σύμβολα και φύλακες της βασιλικής εξουσίας. Μια παρόμοια σκηνή 

βρίσκεται και σε έναν σφραγιδόλιθο που φυλάσσεται στο Παρίσι (εικ. 53). Στην 

μυκηναϊκή Ελλάδα εμφανίζεται το ίδιο μοτίβο συγχωνεύοντας τον ναό με τον 

θρόνο. Πρόκειται για ένα χρυσό, μυκηναϊκό  δακτυλίδι που εμφανίζει μια 

λατρευτική πομπή προς έναν κενό θρόνο (εικ. 654). Τρείς γυναικείες μορφές σε 

λατρευτική στάση και κρατώντας οι δυο ένα κλαδί προσεγγίζουν τον θρόνο, ο 

οποίος έχει την μορφή ενός κτιρίου με την χαρακτηριστική μινωική κολώνα στην 

μέση. Ο ναός-θρόνος είναι πολύ πιθανό να δηλώνει την θεότητα2774.     

 Σε κάποια ευρήματα τον θρόνο για τον αιωρούμενο ηλιακό δίσκο κρατούν 

ένας ή δυο άνθρωποι (εικ. 655), ενώ σε κάποια σφραγίδα τους ανθρώπους βοηθά 

ένας φτερωτός δαίμονας που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω (εικ. 656)2775. Σε 

άλλες παραστάσεις οι δαίμονες εξαφανίζονται εντελώς και αυτό που κυριαρχεί 

είναι το  κενό κάθισμα με τον αιωρούμενο φτερωτό ήλιο, αλλά και η παρουσία 

ενός ανθρώπου (ή δυο) που προσφέρει θυσία, συνήθως σπονδή ή θυμίαμα (εικ. 

655. 658.). Υπάρχει και μια σφραγίδα, όπου ο κενός θρόνος εμφανίζεται σε 

2772 Βλ. O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 491 εικ. 
27. 
2773 Ε. ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ: Η Αρχαιολογία της Προϊστορικής Κύπρου, Αθήνα 2001, σελ. 478 εικ. 
2. 
2774 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 40-41 εικ. 21. 
2775 Βλ. S. BICKEL: “Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 209 εικ. 10 a & d. 
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δευτερεύουσα σκηνή, ενώ κάποιος προσεύχεται μπροστά του γονατιστός με τα 

χέρια υψωμένα (εικ. 657). Στο κάτω μέρος των σκηνών παρουσιάζονται 

θυσιαστήρια ή θυμιατήρια, κάτι που βεβαιώνει ότι οι σκηνές αυτές είναι σαφώς 

λατρευτικές, αφού κεντρική θέση σε αυτές καταλαμβάνει επίσης η προσευχή του 

πιστού ή η θυσία. Όμως οι άνθρωποι που εικονίζονται με τον παραπάνω τρόπο, 

όπως δείχνει ένας ασσυριακός σφραγιδόλιθος του 13ου π. Χ. αιώνα δεν είναι 

απλοί κάτοικοι, αλλά, όπως δείχνει ο θρόνος μιας καθιστής μορφής με ένα 

σκήπτρο στα χέρια, πρόκειται σε πολλές περιπτώσεις για βασιλείς (εικ. 658)2776. 

Η σφραγίδα παρουσιάζει τον βασιλιά στον θρόνο πιθανότατα κατά την διάρκεια 

μιας λατρευτικής τελετής, όπως μαρτυρεί το ρυτόν στο σχήμα κεφαλής αιγάγρου 

στα χέρια του, καθώς και το αναμμένο θυσιαστήριο θυμιάματος στα πόδια του 

μονάρχη, κάτω ακριβώς από τον κενό θρόνο. Παρουσιάζεται έτσι το τρίπτυχο  

βασιλιάς, κενός θρόνος και ήλιος, τα οποία αποτελούν και τα βασικά 

χαρακτηριστικά στην νεωτεριστική  εικονογραφία της Αμάρνα. 

 Ο μεγάλος αριθμός τέτοιων σφραγίδων από το Μέσο ασσυριακό βασίλειο 

δεν καθιστά λογικό το ερώτημα της καταγωγής του μοτίβου αυτού σε όλη την 

Αρχαία Ανατολή κατά τον 14ο και 13ο αι. π.Χ. Δεν είναι απίθανη η χουρριτική 

προέλευση του μοτίβου, όχι μόνο στην Αμάρνα, αλλά και την Ασσυρία. Άλλωστε 

είναι σαφές2777 ότι η ασσυριακή τέχνη στην αρχή της ακμής της κατά τον 14ο 

αιώνα π.Χ. διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από την τέχνη των Βαβυλωνίων 

και γενικότερα της νότιας Μεσοποταμίας, ενώ στηρίζεται περισσότερο  σε 

στοιχεία βορειότερων πολιτισμών, όπως το χουρριτικό βασίλειο των Μιττάνι, 

στην τέχνη των οποίων οφείλει αρκετά. Αυτό φαίνεται και στην απόδοση του 

μοτίβου στα χετιτικά ανάγλυφα των βράχων της Γιατσιλικάγια, όπου δυο 

ταυρόμορφα πλάσματα κρατούν με υψωμένα ανθρώπινα χέρια το σύμβολο του 

ουρανού, ενώ πατούν στο σύμβολο της γης2778. Το βασίλειο των Μιττάνι 

2776 O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 493 εικ. 30, 
του ιδίου: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 303 εικ. 190, & S. BICKEL: “Der Leere Thron 
Echnatons…ό. π. σελ. 209 eik. 10 c. 
2777 G. GARBINI: Alte Kulturen des Vorderen Orients, (Schätze der Weltkunst) Gütersloh 1968, 
σελ. 80 και 97. 
2778 Βλ. H. EHRINGHAUS: Götter, Herrscher, Inschriften…ό. π. σελ. 18-19 εικ. 26. Ο O. 
GURNEY: (Οι Χετταίοι, Αθήνα 2002, σελ.  150-153 σχ. 8.) θεωρεί ότι πρόκειται για τους 
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στράφηκε ήδη από τον 15ο αιώνα π.Χ. σε διπλωματικές σχέσεις με την αρχαία 

Αίγυπτο, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους Χετταίους από τα δυτικά2779. 

Τις σχέσεις σημάδεψαν και διπλωματικοί γάμοι ανάμεσα στις βασιλικές 

οικογένειες2780, πράγμα που ανοίγει το δρόμο για πολιτιστικές επαφές. Από τις 

επιστολές τη Αμάρνα γίνεται σαφές ότι οι διπλωματικές σχέσεις συνεχίζονται 

στη βασιλεία του  Αμένοφι Γ΄ και του γιου του Αμένοφι Δ΄, του λεγόμενου 

Εχνατών2781. 

 

ΙΙΙ.2.4.1.3.  Παραστάσεις του Κενού Θρόνου κατά την 1η χιλιετία π.Χ.  

 Η απόδοση λατρευτικών τιμών σε έναν κενό θρόνο συνεχίζει να 

εμφανίζεται και σε αρχαιολογικά ευρήματα που χρονολογούνται στους πρώτους 

αιώνες της 1ης π.Χ. χιλιετίας. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι το χρυσό 

κύπελλο από το Χασανλού, μιας περιοχής νοτιοδυτικά της λίμνης Ουρμία στο 

σημερινό Ιράν. Το κύπελλο χρονολογείται ανάμεσα στον 11ο και τον 9ο  π.Χ. 

ταύρους του θεού της βροχής Σέρρις και Χούρις. Ενώ σε άλλη συνάφεια ονομάζονται 
Σερρίσου και Τέλλα. Όμως, οι ταύροι αυτοί σύρουν το άρμα του θεού και προφανώς 
γίνονται κατανοητοί εξολοκλήρου ως  ταύροι. Αυτή η μεικτή μορφή μοιάζει επίσης με 
τον Κουσαρίκου, τον υιό και υπηρέτη του ηλιακού θεούο Σαμάς. Βλ.  J. MARZAHN & B. 
SALJE: Wiederstehendes Assur 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien, Mainz 2003, σελ. 86-
89. 
2779 H. NISSEN: Geschichte Alt-Vorderasiens, München 1999, σελ. 86. K. VEENHOF: Geschichte 
des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Großen, ATD Göttingen 2001, 
2780 Τη συμμαχία σύναψαν ο παππούς του Εχνατών φαραώ Θούθμωσης Δ΄ με τον βασιλιά 
των Μιττάνι Αρτατάμα λίγο μετά το 1400 π.Χ. Βλ. K. VEENHOF: Geschichte des Alten 
Orients bis zur Zeit Alexanders des Großen, ATD Göttingen 2001, σελ. 161. 
2781 K. VEENHOF: Geschichte des Alten Orients … ό. π. σελ. 162. Όπως πολύ ωραία τονίζει η 
S. BICKEL (“Der Leere Thron Echnatons…ό. π. σελ. 208) οι γάμοι αυτοί εξασφάλιζαν την 
παρουσία στην φαραωνική αυλή τουλάχιστον μιας πριγκίπισσας των Μιττάνι σε κάθε 
γενιά από τους παραπάνω φαραώ. Αυτό σήμαινε και την παρουσία και άλλων 
ανθρώπων, μελών της ακολουθίας της νύφης. Έλαβε χώρα δηλαδή για γενιές στην 
Αίγυπτο μια ανταλλαγή όχι μόνο ανθρώπων και αγαθών, αλλά σίγουρα ιδεών και γιατί 
όχι εικονογραφικών μοτίβων και θεολογικών παραστάσεων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η επιστολή του βασιλιά Τουσσράτα στον πατέρα του Εχνατών, Αμένοφι Γ΄, 
μια από τις συζύγους του οποίου, η Γκελουχέπα (ευάρεσκη, ευχαριστημένη είναι η θεά του 
ήλιου Χεμπάτ) αναφέρεται ως αδελφή του βασιλιά των Μιττάνι. Στην επιστολή που 
βρέθηκε στο αρχείο της Αμάρνα (ΕΑ 17) γίνεται αναφορά και στα δώρα που στέλνει ο 
βασιλιάς στην αδελφή του από την πατρίδα της, μεταξύ αυτών αναφέρονται και 
αντικείμενα λατρευτικής χρήσης. Βλ. M. DIETRICH & O. LORETZ: „4. Brief des Mittani-
Königs Tuschratta an den Pharao (ΕΑ 17)“ στο TUAT II/5, Gütersloh 1985, σελ. 517-519.   
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αιώνα και παρουσιάζει ενδιαφέρουσες σκηνές από τη χουρριτική μυθολογία2782. 

Σε μια από τις σκηνές ένα άνδρας γονατιστός κρατεί με το δεξί του χέρι ένα 

κύπελλο σπονδών μπρος σε έναν θρόνο με πόδια ταύρου, τον οποίο διακοσμούν 

οι χαρακτηριστικές βορειομεσοποταμιακές καμπύλες που δηλώνουν τα όρη (εικ. 

659)2783. Ο θρόνος, αν και εικονίζεται κενός, με βάση την στάση του άνδρα με το 

κύπελλο  λειτουργεί ακριβώς, όπως ένα λατρευτικό αντικείμενο.  Ίσως, το μοτίβο 

του κενού θρόνου σχετίζεται και με την απεικόνιση ενός κενού άρματος, το 

οποίο η έρευνα κατανοεί σαν ανεικόνιστη απόδοση του θεού Χαλδία στο 

βασίλειο των Ουραρταίων (εικ. 51)2784. Το βασίλειο των Ουραρταίων 

κληρονόμησε από τους Χουρρίτες-Μιτάννι πολλά πολιτισμικά στοιχεία και 

προφανώς θα έπαιξε κάποιο ρόλο η γεωγραφία των δυο βασιλείων αλλά και η 

συγγένεια των δυο γλωσσών2785. Αν και το μοτίβο φαίνεται κοινό δεν είναι σαφές 

στην παράσταση στο κύπελλο του Χασανλού ότι πρόκειται για μια ηλιακή 

θεότητα, αφού ένας ηλιακός δίσκος απουσιάζει. Δεν αποκλείεται όμως να ανήκει 

στην ηλιακή θεά Χεμπάτ2786.    

 Κατά την 1η χιλιετία π.Χ. εμφανίζεται και στην βόρεια Συρία ένα κενό 

κάθισμα στα χέρια δυο μυθικών πλασμάτων, το οποίο προορίζεται για τον ήλιο 

που εικονίζεται, όπως και στις χουρριτικές και ασσυριακές σφραγίδες λίγους 

αιώνες νωρίτερα με φτερά, αλλά και φτερωτή ουρά. Όπως είναι γνωστό, 

αραμαϊκές φυλές από το 10ο αιώνα π.Χ. άρχισαν να εγκαθίστανται σε περιοχές 

2782 Το επάνω μέρος δείχνει την πομπή τριών θεών πάνω στα άρματά τους. Πρώτος ο 
θεός των καιρικών συνθηκών με τον ταύρο να στέλνει τη βροχή από το στόμα του. 
Ακολουθούν ο θεός του ήλιου και ο θεός της σελήνης. βλ. I. WINTER: “The Hasanlu Gold 
Bowl – Thirty Years later”, στο Expedition 31 (1989), σελ. 92. 95-96. 
2783 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst …ό. π. σελ. 40-41 εικ. 20., & του ιδίου:  “Fern von 
Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 490-491 εικ. 23.  
2784 O. KEEL: Jahwe-Visionen und Siegelkunst….ό. π. σελ. 186-187 εικ. 129. 
2785 Η γλώσσα των Ουραρταίων παρουσιάζει εξαιρετική ομοιότητα με τα χουρριτικά. Ενώ 
τα χουρριτικά εμφανίζονται σε χρήση από το τελευταίο τέταρτο της 3ης έως και τα τέλη 
της 2ης π.Χ. χιλιετίας στην βόρεια Μεσοποταμία, την Συρία και την κεντρική και νότια 
Ανατολία , η γλώσσα των Ουραρταίων κάνει την εμφάνισή της το αργότερο τον 9ο αιώνα 
π.Χ. και γραπτώς μαρτυρείται έως και τον 7ο αιώνα π.Χ. στη ανατολική Μ. Ασία, το 
δυτικό Ιράν και την Αρμενία. Η ονομασία τους προέρχεται προφανώς από το τοπωνύμιο 
που σχετίζεται με το όρος Αραράτ. Βλ. J. HASENBOOS: „Hurritisch und Urartäisch“, στο 
M. Streck: Sprachen des Alten Orients, Darmstadt 2007, σελ. 135-138, πρβλ. K. VEENHOF: 
Geschichte des Alten Orients … ό.π. σελ. 244-245. 
2786 Για την κατανόηση των μυθολογικών σκηνών της χουρριτικής πιθανότατα 
μυθολογίας στο κύπελλο αυτό βλ. I. WINTER: “The Hasanlu Gold Bowl... ό.π. σελ. 92-106. 
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που παλιότερα  ανήκαν στα βασίλεια των Χετταίων και των Χουριτών-Μιττάνι 

και να ιδρύουν εκεί τοπικά βασίλεια2787. Τα κρατίδια αυτά έχουν να 

παρουσιάσουν εξαιρετικά δείγματα στην εικονογραφία της Αρχαίας Ανατολής 

κυρίως εξαιτίας της διακόσμησης των κτιρίων στις ακροπόλεις τους με λίθινους 

ορθοστάτες. Δυο ορθοστάτες από το την αρχαία Γκουζάνα, σημερινό Τελλ 

Χαλάφ (εικ. 660. 661.)2788 που χρονολογούνται στον 10ο και τον 9ο αιώνα π.Χ. 

παρουσιάζουν μυθικά κερασφόρα πλάσματα του τύπου του μινώταυρου να 

κρατούν ψηλά σαν άτλαντες έναν δίφρο. Πάνω από αυτόν σώζεται και στις δυο 

παραστάσεις ο φτερωτός ηλιακός δίσκος, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο των κατά 

τριών ή τεσσάρων αιώνων αρχαιότερων παραστάσεων. Και στους δυο 

ορθοστάτες την σκηνή συμπληρώνει ένα τρίτο πρόσωπο, πολύ πιθανόν κάποιος 

βασιλιάς. Στον ορθοστάτη της Νέας Υόρκης εικονίζεται δίπλα από τα πλάσματα 

ένας ένθρονος άνδρας να κρατά ένα άνθος, πιθανόν βασιλιάς,. Ο άλλος 

ορθοστάτης παρουσιάζει την μορφή του ανθρώπου ακριβώς κάτω από το 

κάθισμα, έτσι, ώστε να δημιουργείται μια τριάδα σε κάθετο άξονα: Ο ήλιος, ο 

κενός θρόνος και ο βασιλιάς. 

 Ο κενός θρόνος για τον Ήλιο και τη Σελήνη θα επιβιώσει στη Συρία έως 

και το 2ο αιώνα μ.Χ., όπως αναφέρει ο Λουκιανός. Ο ήλιος και η σελήνη στην 

Συρία δεν έχουν λατρευτικό είδωλο, αλλά κενούς θρόνους, επειδή είναι ορατοί 

από όλους στον ουρανό2789. Μοναδική είναι η εξήγηση για την χρήση κενών 

2787 Βλ. H. NISSEN: Geschichte Alt-Vorderasiens, München 1999, σελ. 93-94, & K. VEENHOF: 
Geschichte des Alten Orients … ό. π. σελ. 212-215. 
2788  Στην  βιβλιογραφία γίνεται λόγος για τρεις τέτοιες παραστάσεις. Δεν δημοσιεύεται 
όμως κάποια φωτογραφία ή σχέδιο πέρα από τις σκηνές στους δυο ορθοστάτες. Τον 
ορθοστάτη με τον ηλιακό δίσκο από ένθετο, λευκό λίθο που βρισκόταν στην δεύτερη 
θέση μετά την σφίγγα της κύριας εισόδου του ανακτόρου μετέφερε ο Mrax Freiherr von 
Oppenheim στο Μουσείο του στο Βερολίνο. Ο δεύτερος ορθοστάτης από την πίσω πλευρά 
του δυτικού ανακτόρου  βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Βλ. N. 
CHOLIDIs & L. MARTIN: Kopf hoch! Mut hoch! Und Humor hoch! Der Halaf – und seine 
Ausgräber Max Freiherr von Oppernheim, Mainz 2002, σελ. 8 εικ. 1., σελ. 14 εικ. 7b., σελ. 19 εικ. 
17, σελ. 34 εικ. 39. Πρβλ. K. BENZEL, S. GRAFF κ. α.: Art of the Ancient Near East. A Resource 
for Educators, (Metropolitan Museum of Art) New York  2010, σελ. 23 εικ. 9. Πρβλ. O. KEEL: 
“Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 493 εικ. 28 & 29, και του 
ιδίου: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 302 εικ. 188 & 303 εικ. 189. Και O. KEEL & C. 
UELINGER: „Jahwe und die Sonnengottheit von Jerusalem…ό. π. σελ. 297 εικ. 6. 
2789 βλ. E. STOCKTON: "Phoenician cult stones," στο Australian Journal of Biblical Archaeology 
2.3 (1974-75), σελ. 9. & O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer…ό. π. σελ. 495 και 
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θρόνων στην λατρεία του ηλιακού θεού και της σελήνης παρέχει ο Λουκιανός, 

βασισμένος στο ορατό  των δυο φωστήρων2790.  

 Μέχρι πρόσφατα το μοτίβο του κενού θρόνου ήταν ξένο στην 

Παλαιστίνη-Ισραήλ2791. Μόλις το 2006 ήρθε στο φως το αποτύπωμα μιας 

σφραγίδας με την παράσταση ενός κενού θρόνου και πάνω από αυτόν ο ηλιακός 

δίσκος, ο οποίος εμφανίζεται στερεωμένος σε έναν δοκό, προφανώς όπως τα 

μεσοποταμιακά λάβαρα (εικ. 662)2792. Ο κενός θρόνος βρίσκεται στερεωμένος σε 

μια κυρτή επιφάνεια, ίσως μια λέμβο, όπως συνηθίζεται σε ανθρωπόμορφες ή 

συμβολικές παραστάσεις θεοτήτων του ουρανού, οι οποίοι ταξιδεύουν στον 

ουράνιο ωκεανό. Η σφραγίδα βρέθηκε στην Ιερουσαλήμ κοντά στην πηγή Γηών 

από τους E. REICH  και E. SHUKRON σε ένα ανασκαφικό στρώμα του 9ου αιώνα 

π.Χ., ενώ στον ίδιο χώρο βρέθηκε και μια δεύτερη σφραγίδα με την απεικόνιση 

μόνο ενός φτερωτού, ηλιακού δίσκου. Ο ηλιακός δίσκος είναι ένα έμβλημα που 

φαίνεται να υιοθετήθηκε στην συμβολική του Γιαχβέ ως ηλίου της δικαιοσύνης 

(Μαλ. 3,20)2793. Το βιβλικό κείμενο δεν αναφέρει πουθενά ένα τέτοιο σύμβολο 

στον ναό του Σολομώντα, αναφέρονται όμως στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ (8,16) ότι 

άνδρες της Ιερουσαλήμ  γύρισαν την πλάτη στον ναό του Γιαχβέ και στράφηκαν 

προς τον ορατό ήλιο προσκυνώντας τον2794. 

του ιδίου: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 303.  Επίσης O. KEEL & C. UELINGER: „Jahwe 
und die Sonnengottheit von Jerusalem…ό. π. σελ. 290. 
2790 Λουκιανός, Περί της Συρίης Θεού 34: "Ἐν αὐτῷ δὲ τῷ νηῷ ἐσιόντων ἐν ἀριστερῇ κέαται 
πρῶτα μὲν θρόνος Ἠελίου͵ αὐτοῦ δὲ ἕδος οὐκ ἔνι· μούνου γὰρ Ἠελίου καὶ Σεληναίης ξόανα 
οὐ δεικνύουσιν. ὅτευ δὲ εἵνεκα ὧδε νομίζουσιν͵ ἐγὼ καὶ τόδε ἔμαθον. λέγουσι τοῖσι μὲν 
ἄλλοισι θεοῖσιν ὅσιον ἔμμεναι ξόανα ποιέεσθαι͵ οὐ γὰρ σφέων ἐμφανέα πάντεσι τὰ εἴδεα· 
Ἠέλιος δὲ καὶ Σεληναίη πάμπαν ἐναργέες καὶ σφέας πάντες ὁρέουσι. κοίη ὦν αἰτίη 
ξοανουργίης τοῖσι ἐν τῷ ἠέρι φαινομένοισι;". 
2791 Το 1993 χαρακτηρίζει ο  O. KEEL την έλλειψη μαρτυριών τυχαία (zufällig). βλ. του 
ιδίου: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ. 494. 
2792 Βλ. Το άρθρο των R. REICH, E. SCHUKRON & O. LERNAU: “Recent Discoveries in the 
City of David, Jerusalem”στο Israel Exploration Journal 57 (2007), σελ. 153-169.  Βλ.  επίσης  O. 
KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 302-304 εικ. 191 & 191a., καθώς και του ιδίου: 
“Paraphernalia of Jerusalem Sanctuaries and Their Relation to Deities Worshiped Therein 
during the Iron Age IIA–C” στο  J. Kamlah: Temple Building and Temple Cult Architecture and 
Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.– 1. Mill. B.C.E. ) (Proceedings of a Conference on 
the Occasion of the 50th Anniversary of the Institute of Biblical Archaeology at the University of 
Tübingen), Wiesbaden 2012, σελ. 331-332 εικ. 95. 
2793 βλ. S. LAUBER: „Zur Ikonographie der Flügelsonne“, στο ZDPV 124 (2008), σελ. 89-106. 
2794 Για τον άξονα του ναού σε ανατολή-δύση με είσοδο από τα ανατολικά βλ. Ο. KEEL: 
Die Geschichte Jerusalems …ό. π. σελ. 276-277. 
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 ΙΙΙ.2.4.2. Τα χερουβίμ στο δαβίρ του ναού της Ιερουσαλήμ ως κενός θρόνος 

 Κενός θρόνος στο δαβίρ της Ιερουσαλήμ σημαίνει την απουσία κάποιου 

λατρευτικού ειδώλου του βιβλικού θεού. Στην βιβλική έρευνα των τελευταίων 

ετών επανεμφανίστηκε η αμφισβήτηση της ιδέας ότι ο θρόνος ήταν κενός. 

Προτίνεται ότι λειτουργούσε ως το κάθισμα ενός ανθρωπόμορφου αγάλματος 

του Γιαχβέ. Η ιδέα αυτή είχε πρωτοεμφανιστεί στην γερμανόφωνη έρευνα την 

εποχή του μεσοπολέμου, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον 

για την απαγόρευση των ειδώλων και την ανεικόνιστη λατρεία, πιθανόν 

εξαιτίας της εμφάνισης του φαινομένου του εικονοκλασμού.  Σύγχρονοι βιβλικοί 

ερευνητές στηρίζουν την παραδοσιακή ιδέα ενός κενού χερουβικού θρόνου και 

προσπαθούν εξίσου να φέρουν στην επιφάνεια στοιχεία που εξηγούν το κενό 

ενός θρόνου προσφέροντας έτσι και μια θεωρία για την προέλευση της 

ανεικόνιστης λατρείας του βιβλικού θεού.  

 

ΙΙΙ.2.4.2.1. Η λατρεία μιας ηλιακής θεότητας στην προδαβιδική Ιερουσαλήμ 

 Σχεδόν σε όλες τις γνωστές παραστάσεις κενών θρόνων από την Αρχαία 

Ανατολή  η παρουσία του φτερωτού ή άπτερου ηλιακού δίσκου φανερώνει με 

σαφήνεια την ταυτότητα της θεότητας, στην οποία ανήκει ο θρόνος. Μόνο σε 

ελάχιστες απεικονίσεις υπάρχει πάνω στον κενό θρόνο μια ημισέληνος και ο 

δίσκος της πανσελήνου. Κενό θρόνο για τις ηλιακές και σεληνιακές θεότητες 

κατά τα ελληνορωμαϊκά χρόνια βεβαιώνει και ο Λουκιανός. Στην πλειονότητά 

τους τα ευρήματα δείχνουν ότι πρόκειται για θρόνους μιας ηλιακής θεότητας2795. 

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο φτερωτός ηλιακός δίσκος είναι ένα σύμβολο που 

κυριαρχεί σε κάθε είδους θρησκευτικές παραστάσεις της Αρχαίας Ανατολής. 

Ένας μεγάλος αριθμός απεικονίσεων του φτερωτού ήλιου, κυρίως σε σφραγίδες 

έχει έρθει στο φως στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες περιοχές που κάποτε 

αποτελούσαν το κράτος του Ιούδα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί μόλις το 2006 ήρθε 

το φως κατά τις πρόσφατες ανασκαφές στην πηγή Γηών στην Ιερουσαλήμ  το 

2795 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems und die Entstehung des Monotheismus, Göttingen 2007, 
σελ. 302-303.  
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αποτύπωμα μιας σφραγίδας με την παράσταση ενός θρόνου, πάνω από τον 

οποίο εμφανίζεται ένας φτερωτός, ηλιακός δίσκος. Σύμφωνα με την 

στρωματογραφία η σφραγίδα προέρχεται από τον 9ο αιώνα π.Χ.2796. Πράγματι, η  

πληθώρα των ηλιακών συμβόλων που έχουν έρθει στο φως στην Ιερουσαλήμ της 

εποχής του κράτους του Ιούδα, αλλά και τα ηλιακά χαρακτηριστικά που 

εγκολπώνεται ο Γιαχβέ στην θεολογία του δεν φαίνονται άσχετα μεταξύ τους. 

Από την μια έρχονται στο φως παραστάσεις με φτερωτούς ουραιούς, τον 

φτερωτό σκαραβαίο που συμβολίζει τον νεαρό ηλιακό θεό και τον φτερωτό 

ηλιακό δίσκο στις σφραγίδες της κρατικής διοίκησης του βασιλιά Εζεκία2797 

(πρβλ. εικ. 279. 280. 440. 441. 580. 581. 582.) και από την άλλη στην Π.Δ. υπάρχουν 

διηγήσεις, οι οποίες αποδίδουν στον Γιαχβέ χαρακτηριστικά του «παντεπόπτη» 

θεού του δικαίου, του ηλιακού θεού, όπως φαίνεται στην ιστορία για την 

καταστροφή των Σοδόμων2798.  

 Για τον O. KEEL τα ηλιακά χαρακτηριστικά του Γιαχβέ δεν μοιάζουν ξένα 

με την Σιών, αλλά φαίνονται παραστάσεις που είχαν ήδη από την Ύστερη Εποχή 

του Χαλκού ριζώσει στο ιεβουσητικό ιερό της Ιερουσαλήμ. Στις θρησκευτικές 

παραδόσεις της προδαβιδικής Ιερουσαλήμ φαίνεται ότι τον πρώτο ρόλο στην 

λατρευτική ζωή έχουν θεότητες που σχετίζονται με τον ήλιο, όπως ο ηλιακός 

θεός Συδυκ (צדק), (όπως μεταγράφεται από τον Φίλωνα το Βύβλιο)2798F

2799 που 

συναντάται στα ονόματα δυο βασιλιάδων της Ιερουσαλήμ πριν από τον Δαβίδ, 

τον Αδωνιβεζέκ (Ιησ. 10,1) και τον Μελχισεδέκ (Ψ 110,4 πρβλ. Γεν. 14), καθώς και 

τον πρώτο γνωστό ιερέα της πόλης κατά τον ερχομό του Δαβίδ και της κιβωτού 

στην πόλη, τον Σαδδώκ2799F

2800. Εκτός αυτών και ο γνωστός από τις επιστολές της Ελ-

Αμάρνα Αβδιχέπα, ο οποίος, αν και είναι άγνωστη η καταγωγή του2800F

2801, φέρει ένα 

2796 βλ.Ο. KEEL: Die Geschichte Jerusalems …ό. π. σελ. 302-304. εικ. 191. 
2797 βλ.O. KEEL & C. UELINGER: GGG…  ό. π. σελ. 311-217 εικ. 273-276  και Ο. KEEL: Die 
Geschichte Jerusalems …ό. π. σελ. 417-420 εικ. 285-296. 
2798 βλ. Ο. KEEL: Die Geschichte Jerusalems …ό. π. σελ. 277-284. 
2799 ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΒΥΒΛΙΟΥ: Ιστορία Φοινικική 10.13. πρβλ. O. KEEL: “Fern von 
Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ.  496-499, & του ιδίου: Die Geschichte 
Jerusalems …ό. π. σελ. 191. 
2800 O. KEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen…ό. π. σελ.  470-474, & 
του ιδίου: Die Geschichte Jerusalems …ό. π. σελ. 190. 
2801 Δυστυχώς δεν είναι σαφής η καταγωγή του Αβδιχέπα και ίσως δεν αρκεί μόνο το 
όνομά του για να αποδειχθεί η λατρεία της θεάς Χεμπάτ στην πολη. βλ. M. 
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όνομα που έχει πιθανόν την σημασία δούλος της (ηλιακής θεότητας του 

χουρριτο-χετιτικού πανθέου) Χεμπάτ2802. Ακόμα και ο γιός και διάδοχος του 

Δαβίδ, ο Σολομών φέρει ένα όνομα που πολύ πιθανόν να προέρχεται από την 

ηλιακή θεότητα Σαλήμ, σύμφωνα με τον οποίο ονομάστηκε η πόλη2803.  

 Ακόμα και ο ναός της προαιχμαλωσιακής Ιερουσαλήμ που χτίστηκε στον 

άξονα ανατολής - δύσης μαρτυρεί κάποια σχέση με τον ήλιο2804.  Στην έρευνά του 

ο O. KEEL καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πολιούχος θεότητα στο τέμενος της 

Σιών δεν μπορεί παρά να ήταν μια ηλιακή θεότητα, της οποίας το λατρευτικό 

αντικείμενο ήταν πιθανόν ένας φτερωτός, ηλιακός δίσκος πάνω από έναν κενό 

θρόνο2805. Με τον ερχομό του Γιαχβέ στην πόλη και την ολοκλήρωση του 

υπάρχοντος ιερού από τον Σολομώντα φαίνεται ότι οι δυο θεότητες 

συστεγάζονταν σαν θεοί «σύνναοι», αλλά σε διαφορετικά άδυτα2806. Στην 

διαπίστωση ότι ο ναός του Σολομώντα ήταν το ιερό μιας ηλιακής θεότητας και 

στην θεωρία των δυο αδύτων κατέληξε η παραπάνω έρευνα με βάση το κείμενο 

της μετάφρασης των Ο΄2807. Στο κείμενο των Ο΄ διασώζονται ενδιαφέρουσες 

εκδοχές κειμένων από αρχαίες πηγές, όπως το Βιβλίο της Ωδής, τόσο για την 

περιγραφή του ναού (1 Βασ. 6,16-18), όσο και για τα εγκαίνια του από τον 

Σολομώντα (1 Βασ. 8,12-13 ή 53)2808.  

KREBERNIK:„Die Anfänge der Jahwe-Glaubens aus Altorientalischer Perspektive“ στο  
BThZ 30 (2013), σελ. 44-62 ιδ. σελ. 59 σημ. 42. 
2802 Ο. KEEL:  Die Geschichte Jerusalems …ό. π. σελ. 43 & 190. 
2803 Ο. KEEL:  Die Geschichte Jerusalems …ό. π. σελ. 276. 
2804  Ο. KEEL: Die Geschichte Jerusalems …ό. π. σελ. 276-277. 
2805 Έως και το  2007 ο συγγραφέας δεν θεωρεί απίθανη την ύπαρξη ενός χερουβικού 
θρόνου στο δαβίρ του ιεβουσητικού ιερού για τον θεό ήλιο (Ο. KEEL:  Die Geschichte 
Jerusalems …ό. π. σελ. 292). Με την ανακάλυψη της παράστασης του αιωρούμενου 
φτερωτού ηλιακού δίσκου πάνω από έναν απλό θρόνο με ερεισίνωτο στο αποτύπωμα της 
ιουδαϊκής σφραγίδας του 9ου αιώνα π.Χ. από την πηγή Γηών, θεωρεί στο εξής πιθανότερο 
έναν απλό θρόνο που στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από έναν χερουβικό. βλ. O. KEEL: 
“Paraphernalia of Jerusalem Sanctuaries and Their Relation to Deities Worshiped Therein 
during the Iron Age IIA–C... ό. π. σελ. 329-332.  
2806 Βλ. Ο. KEEL:  Die Geschichte Jerusalems …ό. π. σελ. 267-272. 
2807 Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από την επανεκτίμηση της ελληνικής 
μετάφρασης των Ο΄, η οποία αντανακλά ένα αρχαιότερο κείμενο του μασωρητικού. Η 
έρευνα του O. KEEL  βασίζεται στο έργο του Α. SCHENKER: Älteste Textgeschichte der 
Königsbücher. Die hebräische Vorlage der ursprünglichen Septuaginta als älteste Textform der 
Königsbücher, (OBO 199), Fribourg 2004. 
2808Βλ. Ο. KEEL & C. UEHLINGER: „Jahwe und die Sonnengottheit von Jerusalem ... ό. π. 
σελ. 288-289, Ο. KEEL „Sturmgott- Sonnengott- Einziger, Ein neuer Versuch, die Entstehung 
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 Τα συμπεράσματά του συνοψίζονται στις εξής θέσεις: Στο αρχικό ιερό του 

ηλιακού θεού υπήρξε ως κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο ένας κενός θρόνος σε 

συνδυασμό με τον ηλιακό δίσκο και συνέχισε να υφίσταται, ακόμη και όταν η 

κιβωτός της Διαθήκης πήρε θέση σε ένα δεύτερο πλευρικό δαβίρ (εικ. 663) που 

προφανώς αργότερα ισοπεδώθηκε2809. Η κιβωτός μεταφέρθηκε εκ νέου στο κύριο 

δαβίρ στα δυτικά και τοποθετήθηκε μπροστά από τον κενό, ηλιακό θρόνο. Αυτό 

έλαβε χώρα ίσως κατά τον 7ο αιώνα π.Χ., όταν ο Γιαχβέ ταυτίστηκε με τον θεό 

Ήλιο2810. Το κενό αυτό κάθισμα σε συνδυασμό με τον μετέωρο, φτερωτό, ηλιακό 

δίσκο σε κάποιο ύψος από πάνω του  θα λειτούργησε σε κάποια περίοδο ως το 

λατρευτικό αντικείμενο του Γιαχβε στον ιεροσολυμητικό ναό, όπως 

αποτυπώνεται στην σφραγίδα του 9ου π. Χ. αιώνα που βρέθηκε το 2006 στην πηγή 

Γηών (εικ. 662)2811. Η αντικατάσταση του κενού καθίσματος από έναν θρόνο, τον 

οποίο σχημάτιζαν δυο χερουβίμ θα πρέπει να  χρονολογηθεί αρκετά αργότερα, 

ίσως κατά την περίοδο που εμφανίζονται και οι θεοί των Φοινίκων πάνω σε 

θρόνους σφιγγών2812. Κατά τον 10ο και τον 9ο αιώνα π.Χ. φαίνεται ότι τέτοια 

πλάσματα πλαισιώνουν ή διαμορφώνουν θρόνους βασιλέων, όπως φαίνεται στο 

ελαφαντόδοντο της Μεγιδδώ, την σαρκοφάγο του Αχιράμ, αλλά και τον ένθρονο 

σε χερουβικό θρόνο βασιλιά στην σφραγίδα της (Χ)Αζώρ (9ος αιώνα π. Χ.)2813 (εικ. 

615. 617αβ. 618). Επομένως, ως το κύριο λατρευτικό αντικείμενο του ναού τους 

πρώτους αιώνες της 1ης π.Χ. χιλιετίας προτείνεται ένας φτερωτός ηλιακός δίσκος, 

όμοιος με εκείνους στις σφραγίδες. Αν και στην Π.Δ. δεν αναφέρεται τίποτα 

des judäischen Monotheismus historisch zu verstehen “, στο Bibel und Kirche 49, (1994), σελ. 
85-86, και του ιδίου: „Der salomonische Tempelweihspruch“ στο O. Keel & E. Zenger: 
Gottesstadt und Gottesgarten, Freiburg 2002, σελ.9-23. πρβλ του ιδίου: Die Geschichte Jerusalems 
…ό. π. σελ. 267-272 & 292-293. 
2809 Ο. KEEL:  Die Geschichte Jerusalems …ό. π. σελ. 292-293 εικ. 173. 
2810 Χαρακτηριστική είναι η απουσία οποιασδήποτε μνείας των χερουβίμ στο όραμα του 
Ησαΐα, στο οποίο επίσης ο Γιαχβέ αναφέρεται ένθρονος βλ.  Ο. KEEL:  Die Geschichte 
Jerusalems …ό. π. σελ. 299-301.  
2811 O. KEEL: “Paraphernalia of Jerusalem Sanctuaries and Their Relation to Deities 
Worshiped Therein during the Iron Age IIA–C… ό. π. σελ. 331-332 εικ. 95. 
2812 Στη μελέτη του “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen und ihre Träger 
und Trägerinnen” (…ό. π. σελ. 495) που δημοσιεύτηκε το 1993 θεώρησε πιθανότερο ότι ο 
ίδιος ο Σολομών αντικατέστησε τον κενό απλό θρόνο του ηλιακού θεού με ένα βασιλικό 
θρόνο, τον οποίο διαμόρφωναν δυο χερουβίμ.   
2813 O. KEEL: “Paraphernalia of Jerusalem Sanctuaries and Their Relation to Deities 
Worshiped Therein during the Iron Age IIA–C… ό. π. σελ. 329 εικ. 80. 

656 
 

                                                                                                                                                                              



σχετικό, ήδη πολλοί ερευνητές με αφορμή διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα 

έχουν επισημάνει τα ηλιακά χαρακτηριστικά της λατρείας στην Ιερουσαλήμ2814.  

Με την πρόσφατη έρευνα του ο O. KEEL2815 προτείνει ως εξήγηση της 

ανεικόνιστης λατρείας  του Γιαχβέ την συμβολική  μιας ηλιακής θεότητας, η 

οποία λατρευόταν στην Ιερουσαλήμ πριν την κατάκτησή της πόλης από τον 

Δαβίδ και κληροδότησε πολλά στοιχεία στην λατρεία του Γιαχβέ2816. Το 

ανεικόνιστο ως η απουσία ενός λατρευτικού ειδώλου πάνω στον θρόνο των δυο 

χερουβίμ ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κενούς θρόνους των ηλιακών θεοτήτων 

της Αρχαίας Ανατολής2817, αφού η παράδοση αυτή θεωρείται κληρονομιά των 

λατρευτικών συμβόλων της θεότητας της ιεβουσητικής πόλης. Αν και ο Γιαχβέ 

ήρθε στην ιερουσαλήμ με την κιβωτό της Διαθήκης φαίνεται ότι στον ναό του 

Σολομώντα είχε δευτερεύοντα ρόλο. Σε κάθε όμως περίπτωση το περιεχόμενό 

της δεν παρουσιάζει ανθρωπόμορφη ή ζωόμορφη εικονογραφία, παρά μόνο δυο 

λίθινες πλάκες, τις οποίες ο ερευνητής κατανοεί ως δυο λίθινες στήλες για τον 

Γιαχβε και την Ασερά. Επομένως, το ανεικόνιστο της κιβωτού που έρχεται στην 

Ιερουσαλήμ ως κληρονομιά του πρώιμου γιαχβησμού συνδέεται με το 

ανεικόνιστο της πόλης, τον κενό θρόνο μιας ηλιακής θεότητας. Έτσι, το 

ανεικόνιστο ως έλλειψη λατρευτικού ειδώλου και εικονογραφίας γίνεται 

πλεονέκτημα, εξαιτίας του οποίου αφομοιώνονται στον Γιαχβέ στοιχεία άλλων 

θεοτήτων, όπως συνέβη με τα χαρακτηριστικά του ήλιου (Solarisierung)2818.  

2814 Βλ. πρβλ. O. KEEL: “Paraphernalia of Jerusalem Sanctuaries… ό. π. σελ. 331-332.  
2815 Με το έργο «Jahwe-Visionen und Siegelkunst» το 1979 προσπάθησε ο O. KEEL να δείξει ότι 
η απουσία των ειδώλων από την ισραηλιτική λατρεία οφείλεται στην περιθωριακή θέση 
του πολιτισμού του λαού αυτού, ο οποίος δεν παρουσίαζε δικές του εικαστικές τέχνες. 
Νομάδες και χωρικοί που αποτέλεσαν τον Ισραήλ δεν θα είχαν τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν αστικούς θεσμούς όπως η βασιλεία και τα αγάλματα από πολύτιμα 
μέταλλα.  Βλ. O. Keel, Jahwe-Visionen und Siegelkunst…37-45, ιδιαίτερα σελ. 39, & του 
ιδίου: Fern von Jerusalem, Frühe Jerusalemer Kulttraditionen und ihre Träger und 
Trägerinnen… ό. π. σελ. 484-496. 
2816  O. Keel, „Fern von Jerusalem, Frühe Jerusalemer Kulttraditionen und ihre Träger und 
Trägerinnen“…ό. π. σελ. 489, & στο O, KEEL & Christoph Uehlinger: „Jahwe und die 
Sonnengottheit von Jerusalem ... ό. π. σελ. 289-292. 
2817 Βλ. O. KEEL: „Fern von Jerusalem, Frühe Jerusalemer Kulttraditionen und ihre Träger 
und Trägerinnen“…ό π. σελ. 495, πρβλ. O. KEEL & C. UEHLINGER: „Jahwe und 
Sonnengottheit von Jerusalem“… ό. π. σελ. 290. 
2818  O. KEEL & C. UEHLINGER: „Jahwe und Sonnengottheit von Jerusalem“… ό. π. σελ. 292. 
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 Η θεωρία αυτή είναι από τις ελάχιστες που προσπαθεί να εξηγήσει την 

έλλειψη ειδώλου του Γιαχβέ, ήδη στον πρώτο ναό (μάλλον η μοναδική, οι 

περισσότεροι ερευνητές αφήνουν το θέμα ανοικτό2819), αν πράγματι το 

ανεικόνιστο οφείλεται στην λατρεία και την συμβολική του ηλιακού θεού 

παραμένει ερώτημα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο φτερωτός ηλιακός δίσκος την 

1η π.Χ. χιλιετία, κυρίως στη φοινικική εικονογραφία, αλλά και στις ανάγλυφες 

σφραγίδες δεν είναι απαραίτητο να αποδίδεται σε κάποια συγκεκριμένη 

θεότητα, αλλά μπορεί να συμβολίζει τον ουράνιο κόσμο γενικότερα, όπως 

τονίζουν ο Othmar KEEL και ο Christoph UELINGER 2820. 

 

ΙΙΙ.2.4.2.2. "Τιμᾶν βασιλέα καὶ προσκυνεῖν ὡς εἰκόνα θεοῦ"  

 Όπως εκτέθηκε στην ενότητα για τους κενούς θρόνους της Αρχαίας 

Ανατολής ένας μεγάλος αριθμός ευρημάτων από την Αίγυπτο, την Ασσυρία και 

την Συρία εμφανίζουν εικονογραφία με το τρίπτυχο ηλιακός δίσκος, κενός 

θρόνος και  βασιλεύς. Και ακριβώς μέσα από τη σχέση βασιλιά και θεού στην 

Αρχαία Ανατολή οι R. HENDEL  και  W. HALLO ερμηνεύουν τον κενό χερουβικό 

θρόνο του δαβίρ στην Ιερουσαλήμ2821. Ο βασιλιάς σε πολλές περιπτώσεις 

εμφανίζεται να δέχεται προσκύνηση και σεβασμό όχι μόνο με την φυσική 

παρουσία του, αλλά και μέσω της ανάγλυφης ή τρισδιάστατης απεικόνισής του. 

Στην θεολογία της Αμάρνα ο Εχνατών ίσχυε ως το ζωντανό άγαλμα του θεού 

Ατών επί γης.  Σύμφωνα με τη βασιλική ιδεολογία του Μέσου και του Νέου 

Ασσυριακού Κράτους ο βασιλιάς αποκαλείται «εικόνα» του θεού (șalmu)2822. 

  Η περσική βασιλική ιδεολογία εμφανίζει την ίδια αντίληψη. Σύμφωνα με 

τις βασικές διδασκαλίες του ζωροαστρισμού ο Αχούρα Μάσδα δεν 

2819 βλ. το σχόλιο του C. FREVEL: „Du sollst dir kein Bildnis machen! – Und wenn doch?...  ό. 
π. σελ. 48. 
2820 O. KEEL & C. UELINGER: GGG… ό. π. σελ. 181. 
2821 R. HENDEL:„Aniconism and Anthropomorphism in Ancient Israel“, στο K. VAN DER 
TOORN: The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel 
and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 204-228 ιδ. 224-228. 
2822 Στο αιγυπτιακό κράτος από τον 17ο αιώνα π.Χ. και μετά θεωρείται ο φαραώ «εικόνα 
του Ρα/Αμούν/Ατούν» και «ζωντανό ομοίωμα του θεού επί γης», καθώς και στη Βαβυλώνα 
ο βασιλιάς καλείται «εικόνα (ṣalmu) του Μαρδούκ» και «εικόνα του Σαμάς» βλ. W. 
SCHMIDT: Alttestamentliche Glaube…ό.π. σελ. 265. Για τη θεωρία και περαιτέρω 
βιλιογραφία βλ. R. S. HENDEL: „Aniconism and Anthropomorphism…ό. π. σελ. 225.  
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αποκαλύπτεται σε κάποιο αντικείμενο, όπως ένα άγαλμα, αλλά στην φύση και 

το πυρ. Εκτός αυτού υπάρχει και μια διδασκαλία που καθιστά τον ευσεβή και 

δίκαιο πιστό ως επίγεια εικόνα του θεού2823. Οι Αχαιμενίδες βασιλείς, όπως 

μαρτυρεί ένας αξιωματούχος της περσικής αυλής στο έργο του Πλουτάρχου2824, 

αξιοποίησαν τη ζωροαστρική ευσέβεια προς όφελος της δικής τους εξουσίας. Ο 

Πέρσης βασιλέας, όπως επιβάλλεται από την παράδοση, τιμάται και 

προσκυνείται, επειδή ακριβώς αυτός είναι «εικόνα θεού». 

  Κατά ανάλογο τρόπο η βιβλική, βασιλική, πολιτική θεολογία εμφανίζεται 

ως ιερή βασιλεία, αφού ο Γιαχβέ εξουσιάζει μέσω του εκλεκτού του άρχοντα τον 

Ισραήλ (Κριτ. 8,23)2825. Οι δυο ερευνητές θεωρούν ότι ο χερουβικός θρόνος 

παραμένει κενός, επειδή εξυπηρετεί μια λειτουργία ανάλογη με εκείνη της 

βασιλικής, πολιτικής ιδεολογίας των παραπάνω παραδειγμάτων. Σύμφωνα με 

την αντίληψη αυτή ο κοσμικός δαβιδίτης βασιλιάς ίσχυε ως ο καθρέπτης του 

ουράνιου βασιλιά, δηλ. του θεού Γιαχβέ. Η σάρκα του πολιτικού βασιλιά  θα 

ίσχυε ως η παρουσία του θεού Γιαχβέ, όπως ακριβώς το ιερό λατρευτικό είδωλο 

των θεών (șalmu) στην αρχαία Ανατολή. Την πίστη αυτή εκδημοκρατικοιποιεί ο 

ιερατικός κώδικας (P), επειδή θεωρεί ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως εικόνα 

του θεού. Για τους ερευνητές ο κενός χερουβικός θρόνος ενσαρκώνει την 

ανεικόνιστη λατρεία του Γιαχβέ, ο οποίος παραμένει ανεικόνιστος, επειδή ως η 

πραγματική εικόνα του Γιαχβέ ίσχυε ο δαβιδίτης βασιλιάς, ο εκλεκτός επί γης 

βασιλιάς του Γιαχβέ2826. Βέβαια, πέρα από την δυσκολία που εμφανίζεται στην 

ερμηνεία των βασιλικών ψαλμών που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια τέτοια 

θεωρία, λείπουν και τα απαραίτητα αρχαιολογικά στοιχεία.   

 

 

2823 βλ. A. HULTGARD: “Man as Symbol of God”, στο H. BIEZAIS: Religious Symbols and their 
Functions, Stockholm 1979, σελ. 110-116. 
2824 Βλ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Θεμιστοκλής 27: «ὦ ξένε͵ νόμοι διαφέρουσιν ἀνθρώπων· ἄλλα δ΄ 
ἄλλοις καλά· καλὸν δὲ πᾶσι τὰ οἰκεῖα κοσμεῖν καὶ σῴζειν. ὑμᾶς μὲν οὖν ἐλευθερίαν 
μάλιστα θαυμάζειν καὶ ἰσότητα λόγος· ἡμῖν δὲ πολλῶν νόμων καὶ καλῶν ὄντων κάλλιστος 
οὗτός ἐστι͵ τιμᾶν βασιλέα καὶ προσκυνεῖν ὡς εἰκόνα θεοῦ τοῦ τὰ πάντα σῴζοντος». Πρβλ. 
A. HULTGARD: “Man as Symbol of God”, στο H. BIEZAIS: Religious Symbols and their 
Functions, Stockholm 1979, σελ. 115. 
2825 βλ. R. HENDEL: “Aniconism and Anthropomorphism…ό.π. σελ. 226. 
2826 βλ. R. HENDEL: “Aniconism and Anthropomorphism…ό.π. σελ. 227. 

659 
 

                                                             



ΙΙΙ.2.4.2.3. Οι φοινικικοί θρόνοι σφιγγών ως κενοί θρόνοι  

 Όπως εκτέθηκε παραπάνω, την ιδέα μιας ένθρονης θεότητας πάνω σε 

δυο φτερωτά μυθικά πλάσματα μοιράζεται η ισραηλιτική θρησκευτική 

παράδοση με τις περί θεών παραστάσεις των Φοινίκων. Η περιγραφή για τα 

βιβλικά χερουβίμ και ο τίτλος του Γιαχβέ ως «καθημένου χερουβίμ»  αποκτά 

πραγματικό νόημα μόνο μπροστά στις παραστάσεις ένθρονων θεών των 

Φοινίκων σε καθίσματα, τα οποία  διαμορφώνουν φτερωτά πλάσματα που 

μοιάζουν με σφίγγες. Πρόκειται για τις θεότητες Μελκάρτ της Τύρου, Βάαλ 

(Χ)Αμμών και Αστάρτη των Σιδωνίων. Η αρχαιολογική έρευνα χρησιμοποιεί τον 

χαρακτηρισμό θρόνοι σφιγγών (Sphingenthronen), ενώ στις βιβλικές σπουδές  θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως χερουβικοί θρόνοι. Το πρόβλημα με τις 

παραστάσεις αυτές είναι η χρονολόγηση, επειδή δεν εμφανίζονται θεότητες 

πάνω σε χερουβικούς θρόνους πριν από τον 8ο και τον 7ο π.Χ. αιώνα, ενώ 

κυριαρχούν έως τότε – σύμφωνα με τα έως σήμερα διαθέσιμα ευρήματα  – μόνο 

παραστάσεις βασιλέων. Όπως ήδη έχει τονιστεί τα κυριότερα παραδείγματα 

ένθρονων βασιλέων σε χερουβίμ είναι η παράσταση σε ένα ελεφαντόδοντο από 

την Μεγιδδώ, το ανάγλυφο της σαρκοφάγου του Αχιράμ, βασιλιά της Βύβλου και 

ο σκαραβαίος από της (Χ)αζώρ, στον οποίο επίσης απεικονίζεται ένας 

βασιλιάς2827. Η σύνδεση της θεότητας με ένα κάθισμα που φέρουν σφίγγες, όπως 

οι μεταγενέστερες απεικονίσεις του Μελκάρτ, του θεού βασιλιά της πόλεως 

Τύρου, δηλώνει ξεκάθαρα ότι η θεότητα κατανοείται ως βασιλιάς. Και 

οπωσδήποτε ταιριάζει μια τέτοια παράσταση στην προστάτιδα θεότητα της 

τοπικής δυναστείας στην Ιερουσαλήμ να κάθεται επί των σφιγγών-χερουβίμ. 

Οπότε, ο τίτλος του Γιαχβέ ως «ο καθήμενος επί των χερουβίμ» είναι ταυτόσημος 

με τον χαρακτηρισμό «ο κύριος εβασίλευσε»2828. 

  Η διαφορά ανάμεσα στον Γιαχβέ της Ιερουσαλήμ και τις φοινικικές 

θεότητες εμφανίζεται στο ζήτημα της απεικόνισης. Η αρχαιολογική σκαπάνη 

έχει φέρει στο φώς αντικείμενα, στα οποία  οι θεοί των φοινίκων απεικονίζονται 

2827 O. KEEL: “Paraphernalia of Jerusalem Sanctuaries and Their Relation to Deities 
Worshiped Therein during the Iron Age IIA–C… ό. π. σελ. 329 εικ. 80. 
2828 βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: “Ο Κύριος εβασίλευσεν”. Η απόδοση του τίτλου “βασιλιάς” 
στον Γιαχβέ, Θεσσαλονίκη 1983.  
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με ανθρώπινη μορφή πάνω στους θρόνους των σφιγγών, ενώ παραμένει το 

ερώτημα για το αν υπήρχε κάποιο άγαλμα ή κάποιο σύμβολο πάνω στον 

χερουβικό θρόνο του πρώτου ναού ή ήταν κενός.   

 Δεν φαίνεται καθόλου απίθανο ότι στις παραστάσεις των θεών των 

Φοινίκων αποτυπώνονται πραγματικά έπιπλα που ήταν σε χρήση αρχικά στις 

αίθουσες των θρόνων των φοινικικών ανακτόρων και στην συνέχεια στα άδυτα 

των φοινικικών ιερών των μητροπόλεων και της φοινικικής διασποράς, 

τουλάχιστον κατά τον 8ο και τον 7ο π.Χ. αιώνα. Πράγματι, ανασκαφές που 

αποκάλυψαν φοινικικά ιερά στο σημερινό Λίβανο έφεραν στο φως τέτοιους 

θρόνους, κυρίως  λίθινους, ως αφιερώματα στην θεότητα, αλλά και θρόνους σε 

σημεία που γίνεται φανερό ότι οι θρόνοι λειτουργούσαν ως το λατρευτικό 

επίκεντρο του ιερού. Σήμερα σώζονται 16 τέτοια λίθινα καθίσματα. Στην 

πλειονότητά τους μπορούν να χρονολογηθούν στην ελληνιστική και την 

ρωμαϊκή εποχή, ενώ μόνο δυο στα περσικά χρόνια, ίσως και πιο νωρίς κατά την 

ασσυριακή ή τη βαβυλωνιακή εποχή (7ος - 4ος  αιώνας π.Χ.)2829. 

 Οι θρόνοι αυτοί διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες2830: Η πρώτη ομάδα 

περιλαμβάνει θρόνους, στους οποίους φαίνεται κυρίως από τις οπές στήριξης 

στο κάθισμα ότι φιλοξενούσαν κάποιο αντικείμενο.  Δεν μπορεί να αποκλειστεί 

κάποιο ανθρωπόμορφο είδωλο, ίσως από πολύτιμο υλικό που ήδη στην 

Αρχαιότητα αφαιρέθηκε ή από ξύλο που απλά δεν διατηρήθηκε. Στην δεύτερη 

κατηγορία εμφανίζονται θρόνοι που φέρουν έναν ή περισσότερους λίθους (σε 

κάποιες περιπτώσεις με ανάγλυφες παραστάσεις), είτε επιμήκεις με μια στενή 

και μια πλατιά πλευρά, είτε άλλου σχήματος, όπως για παράδειγμα σφαιρικούς. 

Την τρίτη κατηγορία συγκροτούν θρόνοι που η έδρα τους φαίνεται εντελώς κενή. 

2829  Στην έρευνα γίνεται μνεία των θρόνων αυτών συνήθως από την αρίθμηση τους στο 
έργο του M. METZGER: Königsthron und Gottesthron. Thronformen und Throndarstellungen in 
Ägypten und im Vorderen Orient im dritten und zweiten Jahrtausend vor Christus und deren 
Bedeutung für das Verständnis von Aussagen über den Thron im Alten Testament, Bd. 1: Text; Bd. 2: 
Katalog und Bildtafeln [AOAT 15/1; 15/2], 1985, Bd. 1, 309–351: § 56 »Jahwe Zebaoth, der 
Kerubenthroner«). Βλ. J. KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-
Amed für die Religionsgeschichte der Levante ... ό. π. σελ. 137-138. 
2830 Βλ. T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern 
Context, Stockholm 1995, σελ. 100-103. Πρβλ. Α. NUNN: “Die Phönizier und ihre südlichen 
Nachbarn in der achämenidischen und frühhellenistische Zeit: Ein Bildvergleich“, στο  
M.Witte & J.Diehl: Israeliten und Phönizier, (OBO 235) Fribourg-Göttingen 2008, σελ. 113-114. 
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 Στην πρώτη και την δεύτερη περίπτωση φαίνεται ότι ως σύμβολο της 

θεϊκής παρουσίας θα μπορούσε να αναγνωριστεί κάποιο άγαλμα ή κάποιος 

λίθος, είτε σφαιρικός, είτε ορθογώνιος, ανάγλυφος ή απλός. Ενώ στην τρίτη 

κατηγορία μπορεί να γίνει λόγος για κενούς θρόνους, οπότε ο θρόνος των δυο 

φτερωτών πλασμάτων δεν λειτουργεί σαν ένα βάθρο για το ιερό αντικείμενο, 

αλλά ίσως το ίδιο το κάθισμα παίζει τον ρόλο του ιερού συμβόλου της 

θεότητας2831. Στους κενούς αυτούς θρόνους ψηλά στο κεντρικό μέρος της 

κατασκευής εμφανίζονται αστρικά σύμβολα, όπως ο ήλιος, η σελήνη  ως 

ημισέληνος, αλλά και ως πανσέληνος. 

  Ο αρχαιότερος κατά πάσα πιθανότητα θρόνος από τα διαθέσιμα 

ευρήματα είναι ένας θρόνος από το νότιο Λίβανο, ο οποίος εκτίθεται σήμερα στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Βυρηττού. Τα ερεισίχειρα διαμορφώνουν 

ενσωματωμένες σφίγγες που φέρουν το φαραωνικό μαντήλι (nemes) και το διπλό, 

φαραωνικό στέμμα της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου (sekhemti) (εικ. 664αβ)2832. Ο 

θρόνος αυτός είναι από ασβεστόλιθο, έχει ύψος 73 εκ. και χρονολογείται στον 7ο 

π.Χ. αιώνα, ενώ στο κάτω μπροστινό μέρος ανάμεσα από τα σώματα των δυο 

σφιγγών εμφανίζεται ανάγλυφο το σχηματοποιημένο δέντρο της ζωής. Μια 

ορθογώνια προεξοχή σαν τετράπλευρη στήλη καταλαμβάνει αρκετό χώρο  από 

την έδρα, ενώ φτάνει σε ύψος ακριβώς το ύψος της πλάτης. Ο M. KÖCKERT2833 

θεωρεί ότι αυτή η ορθογώνια προεξοχή στο κάθισμα εξυπηρετούσε την στήριξη 

ενός αγάλματος. Βέβαια δεν υπάρχουν ίχνη από μέταλλο για την στήριξη ή οπές 

για την προσαρμογή κάποιου αντικειμένου στο κάθισμα. Επιπλέον, στην 

περίπτωση ενός ανθρωπόμορφου ειδώλου δεν θα ήταν ορατό το ανάγλυφο 

δέντρο της ζωής στην βάση της έδρας. Οπότε, η πρόταση για την ύπαρξη ενός 

άλλου ιερού αντικειμένου πάνω στον θρόνο θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Αλλά 

και ένας ισχυρισμός που θέλει τον θρόνο κενό θα πρέπει να εξηγήσει τον ρόλο 

2831 T. METTINGER: No Graveb Image? … ό. π. σελ. 101-102. 
2832 Ο θρόνος έχει ύψος 73 εκ. πλάτος 36,5 εκ. και βάθος 29 εκ. Βλ. M. METZGER: 
Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. ΙΙ. σελ. 238-239 Πιν. 114 Αρ. 1192. και του ιδίου: 
„Jahwe, der Kerubenthroner…ό. π. σελ. 75-90 εικ. 1ab, βλ.. J. KAMLAH: „Die Bedeutung der 
phönizischen Tempel von Umm el-Amed… ό. π. σελ. 137 & 152 εικ. 11. Για τις ονομασίες 
των αιγυπτιακών, φαραωνικών στεμμάτων βλ. M. SEIDEL & R. SCHULZ: Τέχνη & 
Αρχιτεκτονική - Αίγυπτος, Αθήνα 2008, σελ. 573.  
2833 M. KÖCKER: „Vom Kultbild Jahwes…ό. π. σελ. 394-395. 
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της ορθογώνιας προεξοχής. Η προεξοχή αυτή μοιάζει περισσότερο με τους 

επεξεργασμένους, λατρευτικούς λίθους των φοινικικών ιερών, τις λατρευτικές 

στήλες που τοποθετούνταν σε βάσεις ή βάθρα και λειτουργούσαν, όπως και τα 

λατρευτικά αγάλματα ως αποδέκτες της λατρείας. Από το σχήμα του μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι πρόκειται για έναν λατρευτικό λίθο, ο οποίος είναι 

επεξεργασμένος σε ορθογώνιο σχήμα και έχει τοποθετηθεί στον θρόνο με την 

πιο πλατειά πλευρά του, όπως συμβαίνει και στα μοντέλα των διαθέσιμων 

φοινικικών Ναΐσκων. Στην Καρχηδόνα και σε άλλες φοινικικές αποικίες έχουν 

έρθει στο φως αναθηματικές στήλες με την μορφή ενός θρόνου, στο ερεισίνωτο 

των οποίων βρίσκονται ένας ή δυο ορθογώνιοι ή άλλου σχήματος λίθοι2834. Όπως 

φαίνεται, ο θρόνος παίζει ακριβώς τον ρόλο της βάσης ή του βάθρου στήριξης 

ενός ιερού λίθου, όπως το μωτάβ (מותב) στις ναβαταϊκές απεικονίσεις ιερών 

λίθων στην Πέτρα, αλλά και άλλες περιοχές2834F

2835. 

 Ανάγλυφες στήλες φιλοξενεί ένας θρόνος της ελληνιστικής εποχής από 

μια περιοχή νότια της Τύρου που ονομάζεται Χιρμπάτ ατ-Τάγγιμπα και 

βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου (αντίγραφο του θρόνου βρίσκεται 

στο Βιβλικό Μουσείο της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ). Οι σφίγγες του φαίνεται 

πως φορούσαν επίσης το αιγυπτιακό κάλυμμα της κεφαλής (εικ. 665αβγ)2836. 

2834 E. STOCKTON: "Phoenician cult stones," στο Australian Journal of Biblical Archaeology 2.3 
(1974-75), σελ. 15 εικ. 2b και 2e,  J. PATRICK: The Formation of  Nabatean Art,  Jerusalem 1990, 
σελ. 180 και σελ. 179 εικ. ΙΙΙ. 60.a, & T. METTINGER: “Israelite Aniconism: Developments 
and Origins… ό. π. σελ. 195-197 σημ. 95. 
2835 Προκύπτει ένα ζήτημα για τον ρόλο που έχουν τα βάθρα, οι θρόνοι και τα 
θυσιαστήρια, τα οποία λειτουργούν σαν βάσεις για τους ιερούς λίθους. Ο J. PATRICK 
θεωρεί ότι τα αντικείμενα αυτά είναι απλά σύμβολα και σε καμία περίπτωση δεν 
λειτουργούν σαν αποδέκτες της λατρείας, επειδή δεν αντιπροσωπεύουν, όπως τα ιερά 
είδωλα και οι ιερές στήλες, την θεότητα. Θα μπορούσε όμως ένας κενός θρόνος να παίξει 
τον ίδιο ρόλο; Κατά συνέπεια, ανοικτό πρέπει να μείνει το ζήτημα της κατηγοριοποίησης 
των κενών θρόνων ανάμεσα στο υλικό και το μη υλικό ανεικόνιστο σύμφωνα με την 
ορολογία του T. METTINGER. βλ. J. PATRICK: The Formation of  Nabatean Art,  Jerusalem 
1990, σελ. 55-56, κυρίως οι σελ. 91-91, και για το φοινικικό χώρο οι σελ. 175-181, βλ. & T. 
METTINGER: ”The Absence of Images: The Problem of the Aniconic Cult at Gadesand its 
Religio-Historical Background” στο SEL 21 (2004),  σελ. 95-96. 
2836 Βλ. R. DE VAUX: „Les Cherubins et l’ Arche d’ Alliance, Les Sphinx Gardiens et les 
Thones divins dans l’ ancient Orient”, στο Bible et Orient, (1967), σελ. 250-251 εικ. VI. 3,  M. 
METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. ΙΙ. Πιν. 116 Αρ. 1200, T. METTINGER: No 
Graveb Image? Israelite Aniconism …ό. π. σελ.101-102 εικ. 5.8, του ιδίου: .„ Aniconism- A West 
Semitic Contex fort he Israelite Phenomenon?“… ό. π. σελ. 168-171 εικ.6, του ιδίου: “Israelite 
Aniconism: Developments and Origins... ό. π. σελ. 196 εικ. 4, του ιδίου: ” The Absence of 
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Δυστυχώς τα κεφάλια των σφιγγών είναι κατεστραμμένα. Ο θρόνος έχει ύψος 47 

εκ. και σώζεται πάνω του μια αναθηματική επιγραφή στην θεά Αστάρτη2837. 

Είναι σαφές ότι ο θρόνος αυτός ήταν ένα αφιέρωμα στην θεά. Στην μπροστινή 

πλευρά και ανάμεσα από τα σώματα των δυο σφιγγών βρίσκεται ανάγλυφο το 

δέντρο της ζωής, το οποίο σύμφωνα με την παρατήρηση του Μ. METZGER 

φυλάσσεται από τα δυο πλάσματα. Πάνω στον θρόνο έχουν τοποθετηθεί δυο 

στήλες, οι οποίες είναι  ανάγλυφες. Οι στήλες αυτές απεικονίζουν δυο μορφές 

που ερμηνεύονται, είτε σαν την θεά με τον δωρητή του αφιερώματος-θρόνου, 

είτε σαν τους θεούς Μελκάρτ και Εσμούν2838.  

 Σε κακή κατάσταση σώζεται ένας θρόνος της ελληνιστικής εποχής από 

την Βύβλο και βρίσκεται στο Μουσείο της Βηρρυτού (εικ. 666αβ)2839. Δυστυχώς τα 

ερεισίχειρα, το μπροστινό μέρος των σφιγγών, αλλά και η πλάτη είναι εντελώς 

κατεστραμμένα. Σώζεται μόνο ένα τμήμα ύψους 57 εκ. και παρουσιάζει στον 

χώρο ανάμεσα στις σφίγγες την ανάγλυφη σκηνή ενός ζεύγους που κάνει 

σπονδές κάτω από τον φτερωτό ηλιακό δίσκο. Δεν είναι σαφές αν υπήρχε κάτι 

επάνω στο κάθισμα, όπως για παράδειγμα οι στήλες στους δυο προηγούμενους 

θρόνους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποκλειστεί κάποιο ανθρωπόμορφο 

άγαλμα, επειδή στην περίπτωση αυτή δεν θα ήταν ορατό το ανάγλυφο της 

βάσης.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας πολύ μικρός θρόνος από χαλκό 

περίπου 7 εκ. ύψους, γνωστός με το χαρακτηρισμό «trone Seyring» (εικ. 667)2840. 

Images: The Problem of the Aniconic Cult at Gadesand its Religio-Historical Background” 
στο SEL 21 (2004),  σελ. 92 & 99 εικ. 3, G. FALSONE: “An ovoid Betyl from the Tophet at 
Motya and the Phoenician Tradition of round cultic Stones”, στο Journal of Mediterranean 
Studies Vol. 3 no. 2 (1993), σελ. 255-256 & 285 εικ. 19. Οι H. DONNER - W. RÖLLIG ( ΚΑΙ … ό. 
π. σελ. 26) κάνουν λόγο για γρύπες. 
2837  Εξαιτίας αυτής της αφιερωματικής επιγραφής (βλ. H. DONNER - W. RÖLLIG:  ΚΑΙ 
σελ. 25-26 επ. αρ.17) στην θεά Αστάρτη, υποστηρίζεται συχνά η άποψη ότι τέτοιου είδους 
θρόνοι ανήκουν μόνο σε αυτήν και αποκαλούνται  “Astarte - Throne”. Βλ.  J. KAMLAH: 
„Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed…ό. π. σελ. 137. 
2838 βλ. H. DONNER - W. RÖLLIG:  ΚΑΙ … ό. π. σελ. 26 και T. METTINGER: No Graveb 
Image? Israelite Aniconism …ό. π. σελ.101-102 εικ. 3.8 
2839 Βλ. R. DE VAUX: „Les Cherubins … ό. π. σελ. 251 εικ. VII.1. πρβλ. M. METZGER: 
Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. ΙΙ. Πιν. 115 Αρ. 1199. 
2840 M. METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. ΙΙ. Πιν. 116 εικ. 1202, και T. 
METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism …ό. π. σελ.101-102 εικ. 5.9. πρβλ του 
ιδίου: .„ Aniconism- A West Semitic Contex fort he Israelite Phenomenon?“… ό. π. σελ. 169-

664 
 

                                                                                                                                                                              



Πάνω στον θρόνο αυτό βρίσκεται ένα σφαιρικό αντικείμενο. Δεν αποκλείεται, 

όπως φαίνεται από νομίσματα, να αποδίδεται στο αφιέρωμα αυτό ο σφαιρικός 

ιερός λίθος της Αστάρτης. Τον λίθο αυτό ονομάζει ο Φίλων ο Βύβλιος  «αεροπετή 

αστέρα», λίθο που έπεσε από τον ουρανό2841. Το σφαιρικό σχήμα φαίνεται να 

σχετίζεται με μια λατρεία που έχει ουράνιο χαρακτήρα. Φοινικικά νομίσματα 

των ελληνορωμαϊκών χρόνων διασώζουν σκηνές, στις οποίες εμφανίζεται ο 

σφαιρικός, ιερός λίθος πάνω σε βάσεις μέσα σε τροχήλατους Ναΐσκους (εικ. 179. 

180. 181). Σε ορισμένα από αυτά η βάση του λίθου μοιάζει με θρόνο σφιγγών. 

Πρόκειται προφανώς για τον ζυγοφορούμενο ναό που εκτέθηκε σε προηγούμενη 

ενότητα (εικ. 181)2842.  

 Ένας θρόνος με μια μεγάλη οπή στο κάθισμα και την πλάτη βρέθηκε στη 

Σιδώνα (εικ. 668)2843. Η οπή καθιστά φανερό ότι ένα αντικείμενο, άγνωστο τι 

ακριβώς, είχε σταθεροποιηθεί στην έδρα. Ένα ανθρωπόμορφο άγαλμα θα 

πρέπει να αποκλειστεί, επειδή και σε αυτόν τον θρόνο δεν θα ήταν ορατό το 

ανάγλυφο δέντρο της ζωής στο μπροστινό μέρος της βάσης. 

 Με σιγουριά κενό κάθισμα παρουσιάζει ένας θρόνος από στην Σιδώνα 

και χρονολογείται των ρωμαϊκών χρόνων (εικ. 669αβ)2844. Τα κεφάλια των 

171 εικ.7. πρβλ. του ιδίου: “Israelite Aniconism: Developments and Origins… ό. π. σελ.195-
196 εικ. 5. Πρβλ. του ιδίου: “JHWH-Statue oder Anikonismus im ersten Tempel? Gespräch 
mit meinen Gegnern“, στο ZAW 117 (2005), σελ. 500-501 εικ. 6. Πρβλ. του ιδίου: “A 
Conversation with My Critics: Cultic Image or Aniconism in the First Temple?”, στο  Y. 
AMIT, E. BEN ZVI κ.α. : Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context, Winona Lake 2006, 
σελ. 285-286 εικ. 6, G. FALSONE: “An ovoid Betyl from the Tophet at Motya and the 
Phoenician Tradition of round cultic Stones”, στο Journal of Mediterranean Studies Vol. 3 no. 2 
(1993), σελ. 256 & 275 εικ. 6a. 
2841 ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΒΥΒΛΙΟΥ, Fragmenta 2.210-216: "Ἀστάρτη δὲ ἡ μεγίστη καὶ Ζεὺς 
Δημαροῦ καὶ Ἄδωδος βασιλεὺς θεῶν ἐβασίλευον τῆς χώρας Κρόνου γνώμῃ. Ἡ δὲ Ἀστάρτη 
ἐπέθηκε τῇ ἰδίᾳ κεφαλῇ βασιλείας παράσημον κεφαλὴν ταύρου· περινοστοῦσα δὲ τὴν 
οἰκουμένην εὗρεν ἀεροπετῆ ἀστέρα͵ ὃν καὶ ἀνελομένη ἐν Τύρῳ τῇ ἁγίᾳ νήσῳ ἀφιέρωσε. Τὴν 
δὲ Ἀστάρτην Φοίνικες τὴν Ἀφροδίτην εἶναι λέγουσι". 
2842 T. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism …ό. π. σελ. 103-196 εικ. 5.11 & του 
ιδίου: „Aniconism- A West Semitic Contex fort he Israelite Phenomenon?“… ό. π. σελ. 170-
171 εικ.9. 
2843 βλ. M. METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. ΙΙ. Πιν. 114 εικ. 1191 και του 
ιδίου: “Jahwe, der Kerubenthroner… ό. π. εικ. 3. 
2844 βλ. R. DE VAUX: „Les Cherubins … ό. π. σελ. 251 εικ. VI.2, M. METZGER: Königsthron 
und Gottesthron…ό. π. τομ. ΙΙ. Πιν, 116 εικ. 1201, βλ. Τ. METTINGER: No Graveb Image? 
Israelite Aniconism …ό. π. σελ.101-103 εικ. 5.10. πρβλ του ιδίου: .„ Aniconism- A West Semitic 
Contex fort he Israelite Phenomenon?“… ό. π. σελ. 170-171 εικ.8. πρβλ. του ιδίου: “Israelite 
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σφιγγών είναι καταστραμμένα, σώζεται όμως το πάνω μέρος της πλάτης, στη 

μέση του οποίου έχει σχηματιστεί η ημισέληνος με τις κεραίες προς τα επάνω 

και μέσα σε αυτή ένας δίσκος που συμβολίζει πιθανόν την πανσέληνο. Από το 

κάθισμα απουσιάζουν οπές ή ίχνη από καρφιά στήριξης κάποιου αντικειμένου.  

Η κλίση της έδρας είναι τέτοια που τίποτα δεν θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί. 

Επομένως, μπορεί να γίνει λόγος για έναν πραγματικά κενό θρόνο, η ιερότητα 

του οποίου σημειώνει το σύμβολο της σελήνης στην πλάτη του καθίσματος. 

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι στην βάση του θρόνου, ανάμεσα από τα δυο 

πλάσματα δεν σχηματίζεται το ιερό δέντρο, αλλά ο χώρος παραμένει χωρίς 

διακόσμηση.    

 Στην θέση του (in situ) έως σήμερα βρίσκεται ο θρόνος-σφιγγών στο ιερό 

του Εσμούν στην περιοχή Μπουστάν εσ-Σαΐχ, λίγο έξω από την Σιδώνα (εικ. 165. 

670. 671)2845. Πρόκειται για έναν σχετικα μεγάλο ασκεπικό χώρο, αφιερωμένα 

στην θεά Αστάρτης, εντός του τεμένους του θεού Εσμούν, το οποίο κατά 

παράξενο τρόπο βρίσκεται σε μια δεξαμενή (piscine du trône d’Astarté), όπως το 

ιερό Μαάβετ της Αμρίθ, στην αρχαία Μάραθος (εικ. 163). Ο θρόνος είναι 

τοποθετημένος σε κεντρικό σημείο. Η δεξαμενή μπροστά από τον θρόνο, η οποία 

γέμιζε νερό από τη κοντινή ιερή πηγή «Ιδλάλ»  φαίνεται ότι έπαιζε κάποιον 

ρόλο, όπως και ο γειτονικός ποταμός του Ασκληπιού (αραβ. Αγουάλι) στους 

τελετουργικούς καθαρμούς των Φοινίκων. Ο θρόνος είναι αρκετά μεγάλος και 

δυστυχώς η σφίγγα στην αριστερή πλευρά έχει καταστραφεί εντελώς. Το 

σημαντικότερο στοιχείο στον θρόνο αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν ίχνη για την 

σταθεροποίηση κάποιου ειδώλου ή συμβόλου στην έδρα του. Στον χώρο αυτό οι 

ανασκαφές έχουν φέρει στο φως 18 λίθινα αντικείμενα με ύψος από 10 έως 50 

εκ., τα οποία στην έρευνα χαρακτηρίζονται ως υδρίες ή λατρευτικοί λίθοι. 

Ανάμεσά τους βρέθηκε και ένας πυραμιδοειδής λίθος, ο οποίος, εξαιτίας του 

μεγέθους του, έχει προταθεί ως το λατρευτικό αντικείμενο του υδάτινου ιερού 

Aniconism: Developments and Origins… ό. π. σελ. 195-196 εικ. 6, & του ιδίου: “JHWH-
Statue oder Anikonismus im ersten Tempel? Gespräch mit meinen Gegnern“, στο ZAW 117 
(2005), σελ. 500-501 εικ. 7, & του ιδίου: “A Conversation with My Critics: Cultic Image or 
Aniconism… ό. π. σελ. 285-287 εικ. 7. 
2845 G. MARKOE: Die Phönizier  (μτφ από τα αγγλικά Τ. Ohlsen), Stuttgart 2003, σελ. 129 & 
εικ. σελ. 127. 
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της Αστάρτης. Πιθανολογείται ότι η  θέση του ήταν πάνω στον κενό σήμερα 

θρόνο2846.  

 Στο ίδιο τέμενος βρέθηκε ένας θρόνος αρκετά μεγάλου μεγέθους με 

τεράστιες σφίγγες που χρονολογείται στα ελληνιστικά χρόνια (εικ. 672αβ)2847. Ο 

δεύτερος αυτός θρόνος ήταν με σιγουριά κενός. Στην πλάτη του καθίσματος 

βρίσκεται σκαλισμένο το ανάγλυφο της ένθρονης θεάς, ακριβώς πάνω σε έναν 

θρόνο με σφίγγες σαν και αυτόν.      

 Λατρευτικής σημασίας θρόνος φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν 

ένας θρόνος σφιγγών στο ανατολικό ιερό του Ούμ ελ-Άμμεδ, νότια της Τύρου 2848. 

Ο θρόνος βρέθηκε από τους ανασκαφείς στην αίθουσα 11, δυτικά του κεντρικού 

ναού (εικ. 673)2849. Βρέθηκε κατεστραμμένος σε μικρά κομμάτια κοντά σε ένα 

βάθρο, στην βορειοδυτική γωνία του χώρου, ακριβώς απέναντι από την 

είσοδο2850. Οι σφίγγες φορούν το αιγυπτιακό, φαραωνικό μαντήλι nemes και το 

διπλό στέμμα της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου (sekhemti), όπως ακριβώς στον 

θρόνο του 7ου π.Χ. αιώνα (εικ. 674). Δεν είναι σαφές, αν ο θρόνος αυτός 

φιλοξενούσε κάποιο άγαλμα ή άλλο αντικείμενο. Στην έρευνα υπάρχει και η 

άποψη ότι ήταν κενός2851. Τα  υπέρυθρο της  εισόδου διακοσμούνταν από τον 

φτερωτό ηλιακό δίσκο πλαισιωμένο από δυο ουραιούς, ακριβώς όπως η είσοδος 

2846 A. NUNN: „Die Phönizier und ihre südlichen Nachbarn… ό. π. σελ. 115. 
2847 A. NUNN: „Die Phönizier und ihre südlichen Nachbarn… ό. π. σελ. 113-114 εικ. 10. 
2848 M. METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. ΙΙ. Πιν.115 εικ. 1190. Βλ. J. 
KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed für die 
Religionsgeschichte der Levante in vorhellenistischer Zeit... ό. π. σελ. 125-164. Και  J. 
NITSCHKE: “‘Hybrid’ Art, Hellenism and the Study of Acculturation in the Hellenistic East: 
The Case of Umm el-‘Amed in Phoenicia”, στο A. Kouremenos, S. Chandrasekaran & R. 
Rossi: From Pella to Gandhara. Hybridisation und Identity in the Art and Architecture of the 
Hellenistic Era, Oxford 2011, σελ. 87-104. 
2849 Πρόκειται για μια ύστερη φάση του ιερού βλ. J. KAMLAH: „Die Bedeutung der 
phönizischen Tempel von Umm el-Amed…ό. π. σελ. 134. 
2850 Ο J. KAMLAH („Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed…ό. π. σελ. 
134) παρατηρεί ότι οι διαστάσεις του θρόνου ταιριάζουν απόλυτα με τις διαστάσεις της 
μοναδικής κόγχης της αίθουσας στον νότιο τοίχο, οπότε η ιδέα ότι ο θρόνος 
κατασκευάστηκε ως το κατεξοχήν λατρευτικό αντικείμενο του ιερού αυτού χώρου δε 
φαίνεται αβάσιμη. Βέβαια, ο θρόνος βρέθηκε κοντά στο βάθρο απέναντι από την πόρτα, 
πράγμα που δεν αποκλείει μια ύστερη από την κατασκευή μεταφορά του για λόγους 
συμβολισμού, όπως θα εκτεθεί στην συνέχεια.  
2851  J. KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed…ό. π. σελ. 
134-135. 
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του κεντρικού ναού και η κύρια είσοδός του τεμένους2852. Η διακόσμηση αυτή 

επιβεβαιώνει και την λατρευτική χρήση της αίθουσας, επειδή ο ηλιακός δίσκος 

ως σύμβολο του ουράνιου κόσμου τονίζει την ιερότητα του χώρου2853. Στον 

λατρευτικό αυτό χώρο είχε τοποθετηθεί στο βάθρο απέναντι από την είσοδο ο 

θρόνος των σφιγγών, ο οποίος, αν οι θύρες ήταν ανοιχτές, θα ήταν με 

βεβαιότητα ορατός στους επισκέπτες του τεμένους που βρίσκονταν στην αυλή. 

Αν ήταν κενός, με το άνοιγμα των θυρών, ο θρόνος στο εσωτερικό και ο 

φτερωτός ηλιακός δίσκος στο υπέρθυρο θα εμφανίζονταν σε μια ενότητα, έτσι 

που ο φτερωτός ήλιος να υπερίπταται του κενού θρόνου (εικ. 675)2854.   

 Στο ίδιο τέμενος του Ούμ ελ-Άμμεδ βρέθηκε ένας ακόμη θρόνος σφιγγών 

σε πολύ κακή κατάσταση. Έχει ύψος 52 εκ. και χρονολογείται και αυτός στα 

ελληνιστικά χρόνια (εικ. 676)2855. Το κάθισμα παρουσιάζει κάποια σημάδια και 

κάποιες οπές προφανώς για την στήριξη κάποιου αντικειμένου, ίσως ειδώλου ή 

ιερού λίθου2856. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο φτερωτός ηλιακός δίσκος που 

εμφανίζεται στην κορυφή της πλάτης.  

 Τα ευρήματα αυτά, όπως τονίζει ο J. KAMLAH, αν και χρονολογούνται 

στην ελληνιστική εποχή, δεν μπορεί παρά να αντανακλούν αντιλήψεις και 

λατρευτικές συνήθειες που ανάγονται στις αρχές της 1ης π.Χ. χιλιετίας2857. Μια 

σχέση ανάμεσα στον κενό χερουβικό θρόνο της Ιερουσαλήμ με τους κενούς 

θρόνους σφιγγών της Φοινίκης τονίζουν επίσης οι M. METZGER και  T. 

METTINGER.  

2852 Βλ. J. KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed…ό. π. 
σελ. 134-135 & 146-150 εικ.5. 7. & 10,  J. NITSCHKE: “‘Hybrid’ Art, Hellenism and the Study 
of Acculturation in the Hellenistic East: The Case of Umm el-‘Amed…ό. π. σελ. 94-96 εικ. 5. 
2853 Πρόκειται για ένα αιγυπτιακό μοτίβο αγαπητό στους Φοίνικες. Βλ. S. LAUBER: „Zur 
Ikonographie der Flügelsonne“, στο ZDPV 124 (2008), σελ. 89-106,  J. NITSCHKE: “‘Hybrid’ 
Art, Hellenism and the Study of Acculturation in the Hellenistic East: The Case f Umm el-
‘Amed…ό. π. σελ. 93. 
2854 Βλ.  J. KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed…ό. π. 
σελ. 134-135. 
2855  R. DE VAUX: „Les Cherubins … ό. π. σελ. 251 εικ. VII. 2, πρβλ. M. METZGER: 
Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. ΙΙ. Πιν. 115 Αρ. 1197, πρβλ. Του ιδίου: “Jahwe, der 
Kerubenthroner… ό. π. εικ. 2 (οι εικόνες 2 και 3 έχουν αλλάξει θέση), πρβλ. J. KAMLAH: 
„Die Bedeutung der phönizischen… ό. π. σελ. 137. 
2856 M. KÖCKER: „Vom Kultbild Jahwes…ό. π. σελ. 394. 
2857 Αυτή είναι η βασική άποψη του  J. KAMLAH ( „Die Bedeutung der phönizischen Tempel 
von Umm el-Amed…ό. π.  σελ.125-164). 
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 Την εικόνα που διαμόρφωνε ο θρόνος με το υπέρθυρο στον μικρό ιερό 

χώρο (αίθουσα 11) του ανατολικού τεμένους του Ουμ ελ-Άμεδ εμφανίζουν οι 

προσόψεις των φοινικικών αφιδριμάτων (λατ. cippus)2858 που έχουν τη μορφή των 

αιγυπτιακών Ναΐσκων. Στην έρευνα χρησιμοποιείται ο όρος «Ναός» ή «Ναΐσκος» 

για τις τετράπλευρες κατασκευές, μέσα στις οποίες ήταν τοποθετημένα τα 

λατρευτικά είδωλα των θεών. Τα αφιδρίματα αυτά που έχουν ταφικό, μνημειακό 

χαρακτήρα φαίνεται ότι μιμούνται τα πραγματικά άδυτα των φοινικικών ιερών 

και αποτελούν εξαιρετική εικονογραφική πηγή για την μορφή και το 

περιεχόμενο των φοινικικών λατρευτικών χώρων. Πέντε αφιερώματα αυτού του 

είδους έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη μόνο στο νότιο Λίβανο. Τα 

ευρήματα αυτά και χρονολογούνται συνήθως από τον 9ο  π.Χ. αιώνα έως και την 

περσική εποχή2859. Όλα εμφανίζουν περίτεχνη, ανάγλυφη πρόσοψη και 

αποδίδουν το εσωτερικό ενός λατρευτικού χώρου, όπως δηλώνουν το αιγυπτιακό 

γείσο με τους ουραιούς στην στέγη και ο ηλιακός δίσκος, συνήθως φτερωτός στο 

υπέρθυρο, τον οποίο πλαισιωνουν δυο ουραιοί, όπως συνηθίζεται στους 

αιγυπτιακούς ξύλινους ή λίθινους Ναΐσκους.  

 Εξαιρετικής σημασίας  και σχεδόν εξολοκλήρου διατηρημένσ είναι  δυο 

λίθινα αφιδρύματα από την Σιδώνα. Οι Ναΐσκοι αυτοι είναι σχετικά μικροί (60 εκ. 

και  65 εκ. στο ύψος) και  χρονολογούνται, είτε στον 9ο ή τον 8ο π.Χ. αιώνα, είτε 

στην περσική περίοδο2860. Σήμερα ο ένας βρίσκεται στο Λούβρο (ΑΟ 2060) (εικ. 

677αβγ) και ο άλλος στην Κωνσταντινούπολη (εικ. 678αβγ) και διασώζουν στην 

ανάγλυφη πρόσοψη το εσωτερικό ενός Ναΐσκου. Στις προσόψεις τους δεν 

2858 Αφιδρύματα ονομάζονται τα αφιερώματα με την μορφή στήλης στους συγγραφείς 
των ελληνορωμαϊκών χρόνων, τον Διονύσιο τον Αλικαρνασέα (ΙΙ, 22), τον Δίωνα τον 
Κάσσιο (ΧΧΧΙΧ, 20) και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη (ΧΧ,14). βλ. J. PATRICK: The 
Formation… ό. π. σελ. 179 σημ. 48.  
2859Βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalische Bildsymbolik…ό.π. σελ. 139-144. και  J. KAMLAH: 
„Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed… ό. π. σελ. 138-140 & 153 εικ. 
12. Και Η. SADER: “Iron Age Funerary Stelae from Lebanon”, στο Cuadernos de Arqueología 
Mediterránea, vol. 11., (Publicaciones del Laboratorio de Arqueología de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona) Barcelona 2005,  σελ. 75-80 εικ. 66-72. 
2860 Για τη χρονολόγηση βλ. H. SADER: “Iron Age Funerary Stelae from Lebanon… ό. π. σελ. 
76-79. 
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εμφανίζεται, ούτε η ανθρωπόμορφη θεότητα, ούτε λατρευτικές στήλες 

ματσεβώθ, αλλά ένας θρόνος σφιγγών2861.  

 Στις πλαϊνές πλευρές του Ναΐσκου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Κωνσταντινούπολης εικονίζεται μια αιγυπτιακή θεά με άνθη λωτού να τείνει 

προστατευτικά τα φτερά της προς την πρόσοψη, δηλ. προς το εσωτερικό του 

δαβίρ (εικ. 678β). Το μοτίβο αυτό είναι γνωστό από τις θεές Ίσιδα και  Νέπτυς, οι 

οποίες εικονίζονται στην στάση αυτή γύρω από τον στύλο του Όσιρη2862. Στην 

ίδια στάση εικονίζεται και η θεά της δικαιοσύνης Μαάτ που τείνει 

προστατευτικά τα φτερά τους προς τον ηλιακό θεό (στις παραστάσεις συνήθως 

βρέφος)2863. Αυτός ο τύπος  πλαισίωσης θυμίζει την περιγραφή των χερουβίμ της 

κιβωτού. Στο εσωτερικό της πρόσοψης σχηματίζεται ένας θρόνος, στα πλαϊνά 

του οποίου διακρίνονται σχηματικά δυο σφίγγες. Στην έδρα του θρόνου 

διακρίνεται μια ορθογώνια οπή από ένα αντικείμενο που χάθηκε. Αν και στην 

έρευνα υποστηρίζεται ότι ο θρόνος φιλοξενούσε το άγαλμα της θεότητας2864, 

πιθανότερο φαίνεται ότι πάνω στις σφίγγες βρισκόταν κάποιος ιερός, 

λατρευτικός λίθος2865, όπως φαίνεται από τους ήδη γνωστούς θρόνους της Τύρου 

και της Σιδώνας. Μια ορθογώνια οπή εμφανίζεται και πάνω σε έναν απλό 

θρόνο, χωρίς σφίγγες, στην ανάγλυφη πρόσοψη ενός άλλου Ναΐσκου που 

βρίσκεται και αυτός στο Λούβρο (ΑΟ 4904) (εικ 679). Το ορθογώνιο σχήμα δείχνει 

ότι στο κάθισμα του θρόνου βρισκόταν ένας ορθογώνιος ιερός λίθος2866.      

  Στα πλαϊνά του δευτέρου Ναϊσκου στο Λούβρο εμφανίζεται ένας άνδρας 

σε κάθε πλευρά με αιγυπτιακό στέμμα να κρατά σκήπτρο και μια υδρία, 

προφανώς για χοές (εικ. 677β)2867. Στο εσωτερικό της πρόσοψης εικονίζονται 

2861 H. SADER: “Iron Age Funerary Stelae from Lebanon”, στο Cuadernos de Arqueología 
Mediterránea, vol. 11., (Publicaciones del Laboratorio de Arqueología de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona) Barcelona 2005,  σελ. 76-79. 
2862 O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 918-922 εικ. 566. 
2863 βλ. O. KEEL: Die Geschichte Jerusalems…ό.π. σελ. 918-922 εικ. 567. Πρβλ. E. HORNUNG: 
Der Eine und die Vielen...ό.π. Πίν. 1. 
2864 M. METZGER: Königsthron und Gottesthron… ό. π. τομ. 2. σελ. 238, αριθ. 1193. Και M. 
KÖCKER: „Vom Kultbild Jahwes…ό. π. σελ. 395. 
2865 H. SADER: “Iron Age Funerary Stelae from Lebanon…ό. π. σελ. 78. 
2866 H. SADER: “Iron Age Funerary Stelae from Lebanon…ό. π. σελ. 78-79 εικ. 71. 
2867 Τέτοια παράσταση έχει σωθεί στο δακτυλίδι από την περιοχή Θάρρος, στην δυτική 
ακτή της Σαρδηνίας (εικ. 626), καθώς και στο υπέρθυρο του ιερού στο ανατολικό τέμενος 
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σχηματικά δυο πλάσματα που μοιάζουν με σφίγγες, ενώ ξεχωρίζουν ιδιαίτερα 

τα μπροστινά πόδια και ο κορμός (εικ. 677αγ). Ο θρόνος καταλαμβάνει σχεδόν 

όλο το διαθέσιμο χώρο στο δαβίρ και φαίνεται εντελώς άδειος. Ίσως πρόκειται 

για έναν λατρευτικό, κενό θρόνο που μπορεί να χρονολογηθεί στην περσική 

εποχή. Όπως επίσης τονίζεται στην έρευνα, δεν αποκλείεται το γεγονός στο 

πεταλοειδές κενό πάνω από τις σφίγγες  να είχε προσαρμοστεί ένας ωοειδής, 

ιερός λίθος2868. Ο φτερωτός ηλιακός δίσκος στο υπέρθυρο του μοντέλου δεν 

μπορεί να κατανοηθεί σαν το σύμβολο του θεού ήλιου, αλλά σαν σύμβολο του 

ουράνιου κόσμου, του κόσμου της θεότητας2869.  

 Εκτός αυτών το δυο Ναΐσκων από τη Σιδώνα έχει έρθει στο φως και ένας 

παρόμοιο μοντέλο Ναΐσκου από την τοφέθ της Μότυα στη Σικελία, το μοναδικό 

στη φοινικική διασπορά της δυτικής Μεσογείου (εικ. 680)2870. Στην πρόσοψη του 

Ναΐσκου της Μότυα επάνω σε μια υπερυψωμένη βάση εικονίζεται κατά πάσα 

πιθανότητα το μπροστινό μέρος δυο σφιγγών. Δεν υπάρχουν περαιτέρω 

στοιχεία, παρά μόνο δυο μικρές οπές ανάμεσα από τα δυο πλάσματα πιθανόν 

για τη στήριξη άλλου υλικού.  

 Συμπερασματικά, τα τρισδυάστατα ευρήματα θρόνων-σφιγγών, αλλά και 

τα αφιδρύματα-Ναΐσκοι που προφανώς αποδίδουν στην προόσοψή τους το 

εσωτερικό από τα Άγια των Αγίων φοινικικών ιερών με τέτοιους θρόνους δεν 

εμφανίζουν μια ανθρωπόμορφη απόδοση των θεών. Αντίθετα από τους 

σκαραβαίους-σφραγίδες, τα πήλινα ομοιώματα και τα ανάγλυφα που αποδίδουν 

τους θεούς ανθρωπόμορφους επί των σφιγγών, εκείνοι φαίνεται ότι συνδέονται - 

τουλάχιστον στις φοινικικές μητροπόλεις - με λίθινες, λατρευτικές στήλες ή 

λίθους διαφόρων σχημάτων σε κάποια παραδείγματα με ανάγλυφη 

εικονογραφία, ενώ σε άλλα χωρίς αυτή (εικ. 664. 665).          

στο Ούμ ελ-Άμμεδ. βλ. J. KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-
Amed…ό. π. σελ. 134-135 & 146-150 εικ.5. 7. & 10, & J. NITSCHKE: “‘Hybrid’ Art, Hellenism 
and the Study of Acculturation in the Hellenistic East: The Case of Umm el-‘Amed…ό. π. 
σελ. 94-96 εικ. 5.    
2868 G. FALSONE: “An ovoid Betyl from the Tophet at Motya and the Phoenician Tradition of 
round cultic Stones”, στο Journal of Mediterranean Studies Vol. 3 no. 2 (1993), σελ. 255-256. 
2869 J. KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed…ό. π. σελ. 
140. 
2870 G. FALSONE: “An ovoid Betyl from the Tophet at Motya and the Phoenician Tradition of 
round cultic Stones... ό. π. σελ. 255-256 & 285 εικ. 20. 
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ΙΙΙ.2.4.3. Ο θρόνος των χερουβίμ ως έδρα ειδώλου ή συμβόλου  

ΙΙΙ.2.4.3.1. Ένα ανθρωπόμορφο είδωλο πάνω στον θρόνο των χερουβίμ  

 Όπως εκτέθηκε παραπάνω ένα δαβιρ με τα αγάλματα δυο μυθικών 

φτερωτών πλασμάτων που σχηματίζουν τον θρόνο μιας θεότητας δεν είναι 

αποκλειστικότητα του ιεροσολυμητικού ναού. Για τις παραστάσεις απεικόνισης 

και συμβολισμού της θεϊκής παρουσίας φαίνεται ότι Φοίνικες και Ισραηλίτες 

μοιράζονται κοινά σύμβολα και μοτίβα2871. Εκτός αυτού, Φοίνικες τεχνίτες 

αναφέρονται στην Π.Δ. στις εργασίες και την κατασκευή του ναού, όπως 

φανερώνουν οι πληροφορίες για την επαφή του Σολομώντα με τον βασιλιά της 

Τύρου Χιράμ2872.  

 Το πρόβλημα που παραμένει είναι η χρονολόγηση των ευρημάτων των 

κενών χερουβικών θρόνων, ευρήματα των οποίων εμφανίζονται κατά την 

περσική και την ελληνιστική περίοδο. Ένας κενός χερουβικός θρόνος στον ναό 

της Ιερουσαλήμ βρίσκει παράλληλα στον γειτονικό πολιτισμό των Φοινίκων, 

μόνο που αρχαιολογικά οι κενοί θρόνοι εμφανίζονται αρκετούς αιώνες 

αργότερα. Η διαφορά αυτή οδήγησε αρκετούς ερευνητές στην ιδέα ότι υπήρξε  

στον χερουβικό θρόνο ένα ανθρωπόμορφο άγαλμα στον τύπο του ένθρονου 

θεού έως την καταστροφή του ναού. 

 Το ζήτημα της χρονολόγησης των παραπάνω κενών θρόνων θεωρήθηκε 

στην μέχρι τώρα συζήτηση για την προέλευση του γιαχβικού ανεικονίστου ως το 

αδύνατο σημείο στην συσχέτιση των δυο μεγεθών. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας 

της αρκετά μεταγενέστερης από τον ναό του Σολομώντα χρονολόγησης κενών 

θρόνων με σφίγγες-χερουβίμ για τις θεότητες των Φοινίκων2873. Οι αρχαιότεροι 

2871  J. KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed…ό. π. σελ. 
139-141. 
2872 Αυτή είναι μια θέση που τόνισε το 2004 στην υπό έκδοση υφηγεσία του ο  J. KAMLAH 
(„Und es herrschte Friede zwischen Hiram und Salomo“. Studien zum Tempelkult in Phönizien und 
in Israel/Juda, (ADPV) Wiesbaden) φέρνοντας τους Φοίνικες και τα λατρευτικά ευρήματα 
από το νότιο Λίβανο στο προσκήνιο της έρευνας για τον ναό της Ιερουσαλήμ. Οι βασικές 
ιδέες στο J. KAMLAH: „Die Bedeutung der phönizischen Tempel von Umm el-Amed…ό. π. 
σελ.  125-164. 
2873 βλ. C. UELINGER:„Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search 
for Yahweh’s Cult Images”, στο Karel Van Der Toorn: The Image and the Book, Iconic Cults, 

672 
 

                                                             



κενοί θρόνοι που βρέθηκαν στην Φοινίκη  χρονολογούνται το νωρίτερο στα 

περσικά χρόνια. Για τον Chr. UELINGER2874 ο κενός θρόνος του πρώτου ναού δεν 

είναι τίποτα άλλο από μια φανταστική ιδέα της περσικής περιόδου. Οι βιβλικοί 

συγγραφείς παραθέτουν κατά τη γνώμη του2875 μια περιγραφή των χερουβίμ, ως 

κενού θρόνου που απαιτεί μια αόρατη θεότητα, ενώ στην πραγματικότητα 

προβάλλουν στην εποχή του Σολομώντα μια ιδέα που γεννήθηκε στις φοινικικές 

πόλεις το νωρίτερο καά τον 7ο  π.Χ. αιώνα2876. Η παράσταση όμως αυτή πιστεύει 

ότι θα ήταν ικανοποιητικά κατανοητή από τους Ιουδαίους της περσικής 

περιόδου. Εξαιτίας της έλλειψης αναλόγων ευρημάτων στην προαιχμαλωσιακή 

περίοδο θα πρέπει να  απορριφτεί σύμφωνα με τον ίδιο η ιδέα της ύπαρξης ενός 

κενού θρόνου σφιγγών στον ναό του Σολομώντα. Για τον ερευνητή πολύ 

πιθανόν να υπήρχε στον πρώτο ναό ένας θρόνος, αυτός όμως σε καμία 

περίπτωση δεν θα ήταν κενός, αλλά θα λειτουργούσε ως το κάθισμα για ένα 

ανθρωπόμορφο είδωλο του Γιαχβέ2877. 

 Η ιδέα ότι τα δυο χερουβίμ του δαβιρ δεν σχημάτιζαν θρόνο, αλλά έτσι 

ερμηνεύτηκαν από τους συγγραφείς του δευτ. ιστορ. έργου δεν άφησε 

Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 
148-149. 
2874 βλ. C. UELINGER:„Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search 
for Yahweh’s Cult Images … ό. π. σελ. 149. πρβλ.  B. JANOWSKI: „Keruben und Zion…ό. π. 
σελ. 245. Πρβλ. T. METTINGER: „JHWH-Statue oder Anikonismus im ersten Tempel? 
Gespräch mit meinen Gegnern „ στο ZAW 117 (2005), σελ. 497. 
2875 C. UELINGER:„Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for 
Yahweh’s Cult Images … ό. π. σελ. 149. 
2876 Η περίπτωση του θρόνου της Χαμάθ (9ος π.Χ. αιώνας) είναι αρκετά προβληματική και 
δεν μπορεί να συμβάλει σε μια πιο πρώιμη χρονολόγηση του φαινομένου. Ο Τ. 
METTINGER (“Israelite Aniconism: Developments and Origins” …ό. π. σελ. 186), αν και 
αρχικά δείχνει σίγουρος ότι πρόκειται για κενό θρόνο, σε πιο πρόσφατο άρθρο κατά την 
αντιπαράθεσή του με τον  C. UELINGER („Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age 
Palestine and the Search for Yahweh’s Cult Images … ό. π. σελ. 149 σημ. 240) δεν φαίνεται 
πεπεισμένος ότι το εύρημα  μπορεί να ενισχύσει μια επιχειρηματολογία υπέρ μιας 
πρώιμης εμφάνισης των κενών χερουβικών θρόνων και περιορίζεται σε απλή αναφορά 
βλ. T. METTINGER: „JHWH-Statue oder Anikonismus im ersten Tempel? Gespräch mit 
meinen Gegnern „ στο ZAW 117 (2005), σελ. 496. 
2877  Αξίζει να παρατεθεί ακριβώς το κείμενο για τον θρόνο: «textual, archaeological and 
iconographical sources allow the reasonable assumption that Yahweh’s throne in the First Temple was 
not empty in late pre-exilic times, but displayed an anthropomorphic cult image». βλ. 
C.UELINGER:„Anthropomorphic Cult Statuary in Iron Age Palestine and the Search for 
Yahweh’s Cult Images … ό. π. σελ. 149.  
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ανεπηρέαστο και τον O. KEEL2878. Σε δημοσίευση του το έτος 1994 θεωρούσε 

πιθανό ότι ο Σολομών πήρε έναν βασιλικό θρόνο σφιγγών-χερουβίμ και τον 

τοποθέτησε στο δαβίρ του ναού για το Γιαχβέ, αντικαθιστώντας το κενό κάθισμα 

του ηλιακού θεού με ένα βασιλικό, το οποίο στην Ιερουσαλήμ για πρώτη φορά 

γίνεται ο θρόνος ενός θεού2879. Το έτος 2001 φαίνεται ότι αφήνει ανοικτό το 

ζήτημα της ερμηνείας του ζεύγους των χερουβίμ. Αν και η βασική του ερμηνεία 

ήταν εκείνη του κενού θρόνου που συναντάται στην λατρεία θεοτήτων του 

ήλιου2880, φαίνεται να μην θεωρεί εξίσου απίθανη μια άλλη λειτουργία των δυο 

πλασμάτων στον ναό. Όπως είναι γνωστό, τα χερουβίμ αποκτούν 

χαρακτηριστικά για μια λειτουργία ως θρόνος μόνο στους συγγραφείς του δευτ. 

ιστορ. έργου. Συνεπώς, παραμένει το ερώτημα της ιστορικότητας της  

περιγραφής. Ίσως τα χαρακτηριστικά αυτά να προβλήθηκαν σκοπίμως με 

γνώμονα τους κενούς θρόνους σφιγγών-χερουβίμ των φοινικικών ιερών. Όμως η 

Ιερατική Πηγή φαίνεται ότι θεωρεί εντελώς αρνητική την ιδέα του θρόνου. Και 

ίσως για τον λόγο αυτό αλλάζει η στάση τους και έρχονται αντιμέτωπα για να 

σημειώνουν τον ιερό χώρο αποκάλυψης του Γιαχβέ πάνω όμως από το 

ιλαστήριον επίθημα. Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσε να θεωρηθεί εσκεμμένη η 

εικόνα της κιβωτού στην Ιερατική Πηγή, έτσι ώστε να αποκλειστεί η ιδέα  της 

κατανόησης των δυο χερουβίμ ως θρόνου2881. Ακόμα και μια σύγκριση του 

χαρακτηρισμού «καθήμενος επί των χερουβίμ» με τον λογότυπο  «καθήμενος επί 

των προσευχών» (Ψαλ. 22,4) ίσως θα έθετε σε αμφισβήτηση την ρεαλιστική 

ύπαρξη ενός χερουβικού θρόνου στον ναό2882. Όμως, στα πιο πρόσφατα έργα του, 

ο O. KEEL αποδέχεται έναν κενό χερουβικό θρόνο, ο οποίος τον 7ο π.Χ. αιώνα 

αντικατέστησε τον κενό θρόνο του ηλιακού θεού.  

2878 Ο. ΚEEL: „Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild gestanden 
haben dürfte... ό. π. σελ.  264-266. 
2879Ο. ΚEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen … ό. π. σελ. 395. 
2880 Ο. ΚEEL: “Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen und ihre Träger und 
Trägerinnen... ό. π. σελ. 489-496. 
2881 Ο. ΚEEL: .„Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild gestanden 
haben dürfte …ό. π. σελ. 266. 
2882 Ο. ΚEEL: .„Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild gestanden 
haben dürfte… ό. π. σελ. 265. 
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 Βασισμένος στο Δευτ. 4 ο M. KÖCKERT2883 υποστηρίζει επίσης ότι ένα 

ανθρωπόμορφο είδωλο είχε τοποθετηθεί στο θρόνο του δαβίρ της Ιερουσαλήμ, 

πριν την αιχμαλωσία. Ο ερευνητής δεν αμφιβάλλει για την χρονολόγηση των 

φοινικικών θρόνων σφιγγών, αλλά απορρίπτει την εξήγηση ότι πρόκειται για 

κενά καθίσματα, αφού διακρίνει σε κάθε θρόνο ίχνη που μαρτυρούν ότι κάποτε 

φιλοξενούσαν κάποιο άγαλμα ή κάποιο σύμβολο2884. Το ίδιο πιστεύει και για τον 

θρόνο των χερουβίμ στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος θα φιλοξενούσε στην έδρα του 

έως την βαβυλώνια αιχμαλωσία κάποιο είδωλο του Γιαχβέ2885. Ο χερουβικός 

θρόνος  δεν μπορεί να ήταν στην Ιερουσαλήμ νεωτερισμός και πιστεύει ότι είχε 

θέση ένας τέτοιος θρόνος στο δαβίρ από τα αρχαία χρόνια. Νεωτερισμός για τον 

M. KÖCKERΤ είναι το γεγονός ότι αφήνει η Π.Δ. να εννοηθεί ότι ο θρόνος αυτός 

ήταν κενός. Κενοί βέβαια θρόνοι μαρτυρούνται αρχαιολογικά από την περσική 

περίοδο, εποχή κατά την οποία  οι συγγραφείς της  Π.Δ. προβάλλουν κατά τη 

γνώμη του την ιδέα ότι ο πρόκειται για κενό κάθισμα2886. Την ιδέα ότι στην έδρα 

του χερουβικού θρόνου της Ιερουσαλήμ υπήρξε ανθρωπόμορφο είδωλο του  

ένθρονου Γιαχβέ, υποστηρίζουν εκτός από τον  C. UELINGER και τον M. 

KÖCKERΤ, ο H. NIEHR, ο οποίος θεωρεί ότι οδηγήθηκε η λατρεία του Γιαχβέ στο 

ανεικόνιστο, εξαιτίας του περιορισμού της θέας του λατρευτικού ειδώλου που 

κλάπηκε ή καταστράφηκε στην πυρπόληση του ναού κατά την βαβυλωνιακή 

κατάκτηση. Λατρευτικό είδωλο στην Ιερουσαλήμ επίσης προϋποθέτουν η A. 

BERLEJUNG, ο K. Van de TOORN κ.α.  

 

ΙΙΙ.2.4.3.2. Ο θρόνος  και οι δυο λίθινες πλάκες-στήλες της Κιβωτού. 

 Την θεωρητική κατηγοριοποίηση του φαινομένου μιας ανεικόνιστης 

λατρείας προσέγγισε στο έργο του το έτος 1997  ο T. METTINGER διακρίνοντας 

2883 M. KÖCKERT: Die Zehn Gebote, München 2007, του ιδίου: „Die Entstehung des 
Bilderverbots“, στο B.Groneberg & H. Spieckermann: Die Welt der Götterbilder (BZAW 376) 
Berlin 2007, σελ. 272-290  και του ιδίου: ”Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο ZThK 
106 (2009), σελ. 371-406 
2884 M. KÖCKERT: Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot... ό. π. σελ. 394-395. 
2885 Δεν αμφισβητεί όμως την ύπαρξη τέτοιου θρόνου από τα αρχαία χρόνια στον ναό και 
χωρίς να υποθέτει την επινόηση μιας τέτοιας ιδέας, όπως ισχυρίζεται ο C. UELINGER,  
μόλις τα περσικά χρόνια. Βλ. M. KÖCKERT: Vom Kultbild JHWHs…ό. π. σελ. 395. 
2886  βλ. M. KÖCKER: „Vom Kultbild Jahwes zum Bilderverbot“ στο BThZ 106 (2009),  σελ. 
395.  
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ανάμεσα στο υλικό ανεικόνιστο (material aniconism) και το ανεικόνιστο του κενού 

χώρου (empty space aniconism). Στην πρώτη περίπτωση  λίθινες, λατρευτικές 

στήλες παίζουν τον ρόλο των ανθρωπόμορφων ή ζωόμορφων λατρευτικών 

ειδώλων, ενώ στην δεύτερη κατηγορία ένας κενός, ιερός χώρος ή μια κενή θέση, 

συνήθως  πάνω από ένα σύμβολο που δηλώνει την εξουσία της θεότητας, όπως 

ένας θρόνος ή ένα άρμα, αναλαμβάνει τον παραπάνω ρόλο και καθιστά την 

λατρεία δυνατή2887. Στις διηγήσεις της Π.Δ. το άδυτο του προαιχμαλωσιακού 

ναού συγκεντρώνει δυο λατρευτικά αντικείμενα για τον Γιαχβέ, την κιβωτό της 

Διαθήκης που προέρχεται από διαφορετικό περιβάλλον και τα δυο ξύλινα 

χερουβίμ που μπορούν να ερμηνευτούν ως θρόνος. Εμφανίζονται σύμφωνα με 

τις περιγραφές του δευτ. ιστορ. έργου και τα δυο είδη ανεικόνιστης λατρείας. 

Βέβαια, οι δευτερονομιστές, όπως παρατηρεί ο O. KAISER2888 φαίνεται ότι 

συνειδητά αποκρύπτουν το υλικό ανεικόνιστο που πράγματι υπήρχε στον αρχαίο 

Ισραήλ, όπως αρχαιολογικά βεβαιώνει ο ναός της Αράδ. Και αυτό εξαιτίας της 

πολεμικής κατά των ιερών λίθων που βρίσκονταν στα ιερά της υπαίθρου, τα 

βαμώθ (Δευτ. 7,5 & 12,2), όπως επιβάλλει η αποκλειστικότητα της λατρείας του 

Γιαχβέ. Μάλιστα, υπερτονίζουν το ανεικόνιστο του κενού χώρου περιγράφοντας 

τα φτερά στα υπερμεγέθη χερουβίμ, αφού κάποιο είδωλο του Γιαχβέ δεν 

αναφέρεται ότι έχει θέση στον ναό. Ως περιεχόμενο της κιβωτού με απολογητική 

λιτότητα μνημονεύονται μόνο οι δυο λίθινες πλάκες της Διαθήκης του Γιαχβέ, 

σαν να μην επιτρέπεται μια διαφορετική λειτουργία των λίθινων πλακών από 

εκείνη του φορέα της γραπτής αποκάλυψης.  

 Ο  T. METTINGER στο έργο του για το φαινόμενο της ανεικόνιστης 

λατρείας στους δυτικοσημιτικούς λαούς διέκρινε μια κοινή τάση ανεικόνιστης 

λατρείας κυρίως με την χρήση λίθινων αντικειμένων διαφόρων σχημάτων. Το 

φαινόμενο αυτό ονόμασε υλικό ανεικόνιστο. Επίσης, η απουσία κάποιου 

αντικειμένου, αγάλματος ή συμβόλου, από μια βάση, βάθρο ή θρόνο υπηρετεί 

την ανεικόνιστη λατρεία ως ανεικόνιστο του κενού χώρου. Οι κενοί θρόνοι και οι 

2887 Τ. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 18-27 πρβλ. 191-197. 
2888 O. ΚAISER: „Der eine Gott und die Götter“, στο R. Kratz, T.Krüger & K.Schmid: 
Schriftauslegung in der Schrift, Berlin 2000, σελ. 336-337. 
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ιερές, λίθινες στήλες λειτουργούν εξίσου το ίδιο στα πλαίσια ενός de facto 

παραδεδομένου ανεικονίστου2889.  

 Ο  T. METTINGER και στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις θεωρεί ότι ο 

χερουβικός θρόνος της Ιερουσαλήμ ήταν κενός. Στα επιχειρήματά του 

συγκαταλέγονται παραστάσεις κενών θρόνων όχι μόνο από τους Φοίνικες, αλλά 

και από την Μεσοποταμία, όπως η περίφημη παράσταση του σφραγιδόλιθου με 

τους ιχθυαίγαγρους του θεού Έα από την Ασσυρία (εικ. 50αβ)2890. Επισημαίνει 

βέβαια ότι, εάν ο θρόνος της Ιερουσαλήμ ήταν κενός, τότε πρόκειται για το 

αρχαιότερο παράδειγμα κενού χερουβικού θρόνου2891. Ο ερευνητής συγκρίνοντας 

τις βιβλικές περιγραφές με τα διαθέσιμα αρχαιολογικά ευρήματα λατρευτικών 

θρόνων από τις αρχαίες φοινικικές πόλεις και την φοινικική διασπορά της 

Μεσογείου,  αναγνωρίζει έναν συνδυασμό2892 των δυο παραπάνω ειδών της 

ανεικόνιστης λατρείας, του κενού θρόνου και των δυο λίθινων πλακών της 

κιβωτού, η οποία τοποθετήθηκε σαν υποπόδιο μπροστά από τον θρόνο (βλ. τα 

σχέδια εικ. 635. 636.)2893. Οι δυο λίθινες πλάκες είναι δυνατόν να κατανοηθούν ως 

δυο λατρευτικοί λίθοι που, είτε αναπαριστούσαν τον Γιαχβέ και την Ασερά2894, 

είτε μόνο τον Γιαχβέ, όπως οι δυο λίθοι στην λατρεία του Μελκάρτ της 

2889 Όπως επεξηγεί ο ίδιος τη φράση του “stelae equal empty space “ (No Graveb Image… ό. 
π. σελ. 106) “stele and empty throne have the same semiotic function, an indexical signs of 
divine presence” βλ. Τ. METTINGER : “Israelite Aniconism: Developments and Origins… ό. 
π. σελ. 198, πρβλ. του ιδίου: ”The Absence of Images: The Problem of the Aniconic Cult at 
Gadesand its Religio-Historical Background” στο SEL 21 (2004),  σελ. 95-96. 
2890 Τ. METTINGER:  No Graveb Image? Israelite Aniconism ...ό.π. σελ. 46 εικ. 2.6, & του ιδίου: 
“Israelite Aniconism: Developments and Origins… ό. π. σελ. 186.  
2891 «If the cherubim throne of the First Temple was empty (and I believe this was the case, although  I 
cannot produce final proof), then this is the first known case of an empty throne» βλ. Τ. 
METTINGER:  “A Conversation with My Critics: Cultic Image or Aniconism ... ό. π. σελ. 290. 
Με τον υποθετικό αυτό ισχυρισμό ο ερευνητής προσεγγίζει την παλαιότερη άποψη του 
O. KEEL (“Fern von Jerusalem. Frühe Jerusalemer Kulttraditionen … ό. π. σελ. 395) ότι ο 
Σολομών για πρώτη φορά τοποθέτησε για τον Γιαχβέ έναν βασιλικό, χερουβικό θρόνο 
στο δαβίρ του ναού που παρέμεινε κενός.  
2892 Ως συνδυασμό δυο ανεικόνιστων ιερών αντικειμένων βλέπει  επίσης τη σύζευξη της 
κιβωτού με τα χερουβίμ και ο B. JANWΟSKY, ο οποίος σε αντίθεση με τον Τ. METTINGER 
δεν κατανοεί την κιβωτό ως υποπόδιο βλ. την μελέτη του: „Keruben und Zion“, στο D.R. 
Daniels, U. Gleßmer & M. Rösel: Ernten, was man sät, Festschrift für Klaus Koch zu seinem 65. 
Geburtstdag, Neukirchen 1991, σελ.  231-264. 
2893 Τ. METTINGER: Israelite Aniconism: Developments and Origins… ό. π. σελ. 198. 
2894 Την άποψη αυτή έχει και ο O. KEEL: Die Geschichte… ό. π. σελ. 216. 
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φοινικικής Τύρου  (εικ. 184)2895. Δεδομένης της προβληματικής που εμφανίζεται 

με την ερμηνεία των δυο λίθινων πλακών ως ενεπίγραφων πλακών του Νόμου 

 όπως μαρτυρούν οι δευτερονόμιστές, αλλά και της πιθανής αρχικής ,(תורה)

λειτουργίας τους ως δυο φορητές ματσεβώθ, το ζήτημα του συνδυασμού ενός 

θρόνου με λίθινα, αντικείμενα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. 

 

ΙΙΙ.2.4.3.3. Θρόνος και ιερός λίθος στους Φοίνικες και τους Ναβαταίους 

 Όπως έχει ήδη εκτεθεί οι ιεροί λατρευτικοί λίθοι που έχουν έρθει στο 

φως φανερώνουν ότι κάποτε βρίσκονταν στερεωμένοι σε όρθια θέση, όπως 

άλλωστε ταιριάζει και στην σημασία του ρήματος nşb, παράγωγα του οποίου 

χαρακτηρίζουν τους λατρευτικούς λίθους στην ουγκαριτική, την φοινικική, την 

ναβαταϊκή και την εβραϊκή γλώσσα. Στα αρχαιότερα παραδείγματα από την 

έρημο της Νέγκεβ, τα ιερά των συριακών πόλεων της εποχής του Χαλκού, αλλά 

και τις ματσεβώθ στην Παλαιστίνη της ίδιας περιόδου και των βιβλικών χρόνων 

της προαιχμαλωσιακής εποχής οι λατρευτικοί λίθοι είναι στερεωμένοι άμεσα 

στην γη ή στο δάπεδο του ιερού. Στον φοινικικό και τον ναβαταϊκό χώρο 

εμφανίζεται το φαινόμενο να τοποθετούνται οι λίθοι πάνω σε βάσεις, βάθρα ή 

θρόνους, όπως και τα σύμβολα των θεών της Μεσοποταμίας πάνω στα 

καθίσματα nēmedu2896 και  šubtu2897 (εικ. 32. 33. 35. 36. 37).  

 Ο ίδιος συνδυασμός  βάθρου-καθίσματος και ιερού λίθου ή ιερού 

συμβόλου συναντάται σε φοινικικά ευρήματα από το Λίβανο και τις φοινικικές 

αποικίες της δυτικής Μεσογείου. Αυτού του είδους οι θρόνοι μπορούν να 

διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες, α) τους θρόνους των σφιγγών που ήδη έχουν 

εκτεθεί, β) τους απλούς θρόνους που παρουσιάζουν την μορφή μιας καθέδρας 

συνήθως με ερεισίνωτο και ερεισίχειρα και γ) τις στενές και ψηλές στήλες σε 

2895 βλ. Τ. METTINGER: No Graveb Image? Israelite Aniconism ...ό. π. σελ. 95-98 εικ. 5.5, 5.6 & 
5.7, του ιδίου: “Israelite Aniconism: Developments and Origins… ό. π. σελ. 194-195 εικ. 2, & 
του ιδίου: “A Conversation with My Critics: Cultic Image or Aniconism ... ό. π. σελ. 285 εικ. 5 
& 290. 
2896 Βλ. το λήμμα «nēmedu» στο CAD Vol. 11 P. II., Chicago 1988, σελ. 155-157. 
2897 Βλ. το λήμμα «šubtu» στο CAD Vol. 17 P. III., Chicago 1988, σελ. 172-185. Στις πηγές ο 
συνδυασμός των βάθρων με το λατρευτικό σύμβολο εμφανίζεται και με τον 
χαρακτηρισμό aširtu στα ακκαδικά ή  istananas στα χετιτικά, όροι που μπορούν να 
μεταφραστούν ως βωμός.(βλ. την ενότητα για τους λίθους Kudurru III.2.1.4.β). 

678 
 

                                                             



σχήμα θρόνου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην έρευνα ως pedestal throne cippi2898. 

Στην δεύτερη και την τρίτη κατηγορία πρόκειται για στήλες-ἀφιδρύματα 

συνήθως επιτάφιου χαρακτήρα από τις φοινικικές τοφέθ που έχουν την μορφή 

θρόνου, και στην έδρα τους έχουν λαξευτεί στον λίθο στήλες ή σύμβολα, όπως 

υδρίες2899. Οι κατασκευές αυτές, όπως έχει ήδη τονιστεί συμβάλουν ιδιαίτερα 

στην κατανόηση των λατρευτικών χώρων και των αντικειμένων λατρείας των 

Φοινίκων και είναι πιθανόν ότι αποδίδουν τα άδυτα των ιερών τους. Όπως 

αναφέρει ο G. FALSONE2900  οι ιεροί λίθοι που λειτουργούσαν ως το κεντρικό 

λατρευτικό αντικείμενο στα φοινικικά ιερά ήταν τοποθετημένοι σε βάθρα και 

ειδικά έπιπλα, όπως οι θρόνοι που εικονίζονται στις ανάγλυφες στήλες. 

Σύμφωνα με τον E. GUBEL2901 ως βάσεις αντικειμένων λατρείας 

χρησιμοποιούνταν και ξύλινα τραπεζοειδή έπιπλα στην μορφή των πυλώνων 

των αιγυπτιακών ιερών (εικ. 189. 681. 682.). Πάνω σε θρόνους-βάσεις αλλά και  

στα τραπεζοειδή βάθρα εμφανίζονται κάθε είδους  λατρευτικά αντικείμενα, 

συνήθως αγάλματα, υδρίες και λατρευικοί λίθοι (εικ. 177. 183. 185.). Οι φοινικικοί 

θρόνοι των σφιγγών για παράδειγμα στα αναθήματα των ιερών στο Λίβανο, 

στις ανιηματικές στήλες του Λούβρου, της Κωνσταντινούπολης και της Μοτύα, 

όπως εκτέθηκε παραπάνω, αποδίδουν πραγματικούς θρόνους μεγάλων 

διαστάσεων. Αυτό επιβεβαιώνουν  και οι μεγάλου μεγέθους θρόνοι της 

Αστάρτης που ανακαλύφθηκαν στο τέμενος του θεού Εσμούν στην Σιδώνα. 

Δυστυχώς, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί το ίδιο στην περίπτωση ξύλινων 

χερουβικών θρόνων, όπως συμβαίνει με τα χερουβίμ του ναού της Ιερουσαλήμ. 

Οπές και συγκεκριμένες κοιλότητες στις έδρες λίθινων θρόνων φανερώνουν ότι 

πάνω στο κάθισμα βρισκόταν ένα αντικείμενο, συνήθως μια λίθινη στήλη, ή 

λίθινη σφαίρα. Προφανώς, όπως δείχνουν τα ευρήματα από το Λίβανο, τα 

2898 G. FALSONE: “An ovoid Betyl from the Tophet at Motya and the Phoenician Tradition of 
round cultic Stones”, στο Journal of Mediterranean Studies Vol. 3 no. 2 (1993), σελ. 253-254 και 
σελ. 274 εικ (σχ.). 5. 
2899 B. D’ANDREA & S. GIARDINO : «Il Tofet dove e perchι. L’identitΰ fenicia, il Circolo di 
Cartagine ... ό. π. σελ. 1-29. 
2900 G. FALSONE: “An ovoid Betyl from the Tophet at Motya… ό. π. σελ. 258-259. 
2901E. GUBEL: Phoenician Furnitures…ό. π. σελ. 241-247 Πιν. XLVII. Εικ.  170 & 171  και Πιν. 
XLVIII. Εικ. 172.  Μια στήλη με τρίλιθον από το Χανδρουμέντουμ (σημ. Σουσσέ) 
παρουσιάζει επίσης το ίδιο τραπέζι  βλ. J. SAW: “Phoenician in southern Crete”, στο AJA 
(1993), σελ. 13 εικ. 16. 
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αντικείμενα αυτά πιθανόν μεταφέρονταν και επανατοποθετούνταν στην έδρα 

του καθίσματος μετά την λιτανεία. Την ιδέα αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι 

στην λιτανεία χρησιμοποιούνταν και τροχοφόρα άρματα η σκεπαστά φορεία που 

είχαν την μορφή Ναΐσκου. Στα διαθέσιμα ευρήματα φαίνεται ότι πάνω σε αυτές 

τις κατασκευές μεταφερόταν το ιερό αντικείμενο, είτε ήταν φιαλόσχημο, είτε 

ήταν ένας σφαιρικός ή ωοειδής λίθος, ακόμα και πάνω σε ένα θρόνο σφιγγών 

(εικ. 179. 180. 181. 182.). 

 Οι θρόνοι των σφιγγών που εκτέθηκαν παραπάνω ήταν στην 

πλειονότητά τους αφιερώματα και φέρουν στο κάθισμά τους τουλάχιστον ένα 

ιερό αντικείμενο, μάλιστα ο αρχαιότερος έναν ανεικόνιστο, ορθογώνιο λίθο. Οι 

δυο θρόνοι που βρέθηκαν σε κεντρικά,  λατρευτικά σημεία στα τεμένη της 

Σιδώνας και του Ουμ ελ-Άμεδ δεν είναι σαφές ότι ήταν κενοί, ακόμη και αν δεν 

είναι γνωστή η ταυτότητα του αντικειμένου πάνω στο κάθισμά τους. Ένας 

θρόνος της ρωμαϊκής εποχής από την Σιδώνα που φαίνεται με σιγουριά κενός 

εμφανίζει στην πλάτη του καθίσματος την ημισέληνο και ανάμεσα στις κεραίες  

της έναν δίσκο (εικ. 669αβ). Ο συνδυασμός κενού καθίσματος και ουράνιου 

σώματος θυμίζει την λατρεία του Ήλιου  και της Σελήνης στην Συρία, όπως 

πληροφορεί ο Λουκιανός. 

  Στην δεύτερη κατηγορία εμφανίζονται απλοί θρόνοι όχι απαραίτητα με 

ερεισίνωτο ή ερεισίχειρα, οι οποίοι φιλοξενούν στην έδρα τους έναν ωοειδή, 

σφαιρικό ή ορθογώνιο λίθο, σε κάποια παραδείγματα και περισσότερους. Ένας 

εντυπωσιακός ορθογώνιος, μαρμάρινος θρόνος 88 εκ. με έναν ωοειδή λίθο στην 

έδρα του έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στο βορειοαφρικανικό 

Χανδρουμέντουμ (αραβ. Σουσσέ) και χρονολογείται στα ελληνιστικά χρόνια  

(εικ. 683)2902. Τον ιερό λίθο διακοσμούν τέσσερα στάχυα, μια ένδειξη ότι 

πρόκειται για μια θεότητα της καρποφορίας, ίσως την κύρια θεότητα της πόλης, 

τον Βάαλ (Χ)αμμών2903. Ο θεός αυτός εμφανίζεται στο ανάγλυφο μιας άλλης 

στήλης από την τοφέθ του Χανδρουμέντουμ με ανθρώπινη μορφή πάνω σε έναν 

2902  G. FALSONE: “An ovoid Betyl from the Tophet at Motya and the Phoenician Tradition of 
round cultic Stones”, στο Journal of Mediterranean Studies Vol. 3 no. 2 (1993), σελ. 253-254 και 
σελ. 273 4a. 
2903 G. FALSONE: “An ovoid Betyl from the Tophet at Motya… ό. π. σελ. 253-254 & 260. 

680 
 

                                                             



θρόνο σφιγγών (εικ. 627). Όπως έχει ήδη  τονιστεί, ο θρόνος στο ανάγλυφο 

καταλαμβάνει τον μισό Ναΐσκο2904 και η θεότητα, καθισμένη σε αυτόν 

καταλαμβάνει το σύνολο του διαθέσιμου χώρου. Ένας ιδιαίτερα ικανοποιητικός 

αριθμός απλών, λίθινων θρόνων με έναν ή δυο ορθογώνιους λίθους έχουν έρθει 

στο φως στις τοφέθ της Καρχηδόνας (εικ. 684. 685.)2905. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

συγκεντρώνει ένας θρόνος χωρίς ερεισίχειρα που βρέθηκε στην Νόρα της 

Σαρδηνίας (εικ. 686)2906. Στο ερεισίνωτό του είναι σκαλισμένος ένας ορθογώνιος 

λίθος.  Σε κάποιες περιπτώσεις τους θρόνους-στήλες συνοδεύουν και επιγραφές. 

 Την τρίτη κατηγορία θρόνων αποτελούν οι σχετικά ψηλές στήλες με την 

μορφή θρόνου (pedestal throne cippi)2907. Οι στήλες-θρόνοι αυτού του τύπου 

φτάνουν ακόμη και το 1,5 μ. και είναι περίτεχνης κατασκευής τουλάχιστον στις 

τρεις από τις τέσσερις πλευρές τους, συνήθως κατασκευασμένες από συμπαγή 

αμμώδη λίθο. Οι μονόλιθοι αυτοί στην κορυφή τους αναπαριστούν έναν θρόνο 

με ψηλό συνήθως ερεισίνωτο, τον οποίο πλαισιώνουν δυο τετράπλευρα, 

συμπαγή θυσιαστήρια θυμιάματος, που μοιάζουν με μικρογραφίες του τύπου 

θυμιατηρίων που συναντάται στο ναό της Αράδ. Τα ομοιώματα των θυμιατηρίων 

στην βάση των θρόνων επιβεβαιώνουν ότι το αντικείμενο στην καθέδρα 

λειτουργεί ως το επίκεντρο μια λατρείας.  

 Η όλη αυτή τρισδυάστατη αναπαράσταση εμφανίζεται πάντα πάνω σε 

μια ψηλή βάση. Την βάση αυτή κάποιες φορές διακοσμεί ένας ανάγλυφος δίσκος 

και μια ημισέληνος. Η διακόσμηση αυτή εμφανίζεται επίσης στο τύμπανο των 

Ναΐσκων και στο ερεισίνωτο του θρόνου. Στα διαθέσιμα ευρήματα φαίνεται ότι 

στην έδρα του θρόνου βρίσκεται ένα ιερό, λατρευτικό αντικείμενο, ένας 

ορθογώνιος, σφαιρικός ή ημισφαιρικός λίθος, ένα ωοειδές αντικείμενο ή μια 

2904 Βλ. O. KEEL: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, Göttingen 
51996, σελ. 150 εικ. 236, και M. METZGER: Königsthron und Gottesthron…ό. π. τομ. ΙΙ. 245 πιν. 
117 εικ. 1212,  και E. GUBEL: Phoenician Furniture …. ό. π. σελ. 43 Πιν. VII. εικ. 14, και Β. 
D’ANDREA & S. GIARDINO : «Il Tofet dove e perchι. L’identità  fenicia, il Circolo di 
Cartagine e la Fase Tardo Punica ... ό. π. σελ. 11 εικ. 6.6.  
2905 Βλ. J. PATRICK: The Formation of Nabataean Art… ό. π. σελ. 178 εικ. 60a. και BADISCHES 
LANDESMUSEUM KARLSRUHE: Hannibal ad Portas – Macht und Reichtum Karthagos, 
Stuttgart 2004, εικ. (χωρ. αρ.) σελ. 253. 
2906 Βλ. B. D’ANDREA, S. GIARDINO : «Il Tofet dove e perchι. L’identitΰ fenicia, il Circolo di 
Cartagine e la Fase Tardo Punica ... ό. π. σελ. 12 εικ. 7.5. 
2907 G. FALSONE: “An ovoid Betyl from the Tophet at Motya… ό. π. σελ. 254. 
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φιάλη, όπως για παράδειγμα σε τρία  ευρήματα από τη Μοτύα της Σικελίας και 

την Καρχηδόνα (εικ. 687. 688. 689)2908. Σε δυο ευρήματα από την Καρχηδόνα και 

δυο από τη Μοτύα διασώζεται η αναθηματική επιγραφή «στον Βάαλ (Χ)αμών».  

 Σε όλα τα παραπάνω ευρήματα με τον συνδυασμό ιερού αντικειμένου και 

βάθρου ή βάσης, είτε απλού, είτε περίτεχνου, είτε με την μορφή καθίσματος-

θρόνου με ερεισίνωτο ή ερεισίχειρα, ακολουθείται ένας λογικός κανόνας: το 

βάθρο-θρόνος εξυπηρετεί την έκθεση του ιερού αντικειμένου σε περίοπτη θέση 

και για τον λόγο αυτό το λατρευτικό αντικείμενο τοποθετείται πάντοτε στην 

έδρα του καθίσματος. Για τον λόγο αυτό έχει ξεχωριστή σημασία η στήλη-

Ναϊσκος από στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Λιβάνου που εμφανίζει στην 

πρόσοψή της το εσωτερικό ενός λατρευτικού χώρου με δυο λίθινες στήλες 

(ματσεβώθ) (εικ. 183αβ). Οι δυο στήλες δεν είναι στερεωμένες στο έδαφος, αλλά 

τοποθετημένες πάνω σε ένα θρανίο. 

 Το φαινόμενο του παραπάνω συνδυασμού συναντάται και στους 

Ναβαταίους. Στους ιερούς βράχους της Πέτρας, αν και στις περισσότερες κόγχες 

εμφανίζεται στη βάση μια εσοχή (εικ. 691αβ)2909, στην οποία στερεωνόταν ο 

λατρευτικός λίθος, υπάρχουν επίσης παραδείγματα, όπου ο ιερός λίθος 

βρίσκεται πάνω σε μια έδρα ή ένα βάθρο (εικ. 215). Η βάση αυτή ονομάζεται στις 

διαθέσιμες γραπτές, πηγές μωτάβ και προέρχεται από το σημιτικό ρήμα ytb/mtb 

που έχει την σημασία κάθομαι, οπότε η βασική σημασία του όρου είναι κάθισμα, 

θρανίο, θρόνος2910. Σε δυο μόνο επιγραφές ο όρος συνδέεται με την κύρια θεότητα 

των Ναβαταίων, τον Δουσάρη, το μωτάβ του οποίου στο κεντρικό ιερό της 

Πέτρας ήταν από ατόφιο χρυσάφι2911. Συνήθως, οι βάσεις αυτές είναι απλά 

λίθινα βάθρα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις με πιο περίτεχνο σχέδιο, όπως 

φαίνεται από την ανάγλυφη απεικόνιση  της Αλλάτ, της θεάς των Βόστρων, στο 

2908 G. FALSONE: “An ovoid Betyl from the Tophet at Motya… ό. π. σελ. 254-255 και 274 εικ. 
5a-d. και B. D’ANDREA & S. GIARDINO : «Il Tofet dove e perchι. L’identitΰ fenicia, il 
Circolo di Cartagine e la Fase Tardo Punica… ό. π. σελ. 9 εικ. 4.4.  
2909 Για τις ναβαταϊκές κόγχες, κυρίως της Πέτρας βλ. R. WENNING: “The Betyls of Petra”, 
στο Bulletin of the American Schools of Oriental Research 324, (2001), σελ. 88. 
2910 Βλ. J. PATRICK: The Formation of Nabataean Art… ό. π. σελ. 58-59, 91-91 και R. 
WENNING: “The Betyls of Petra”, στο Bulletin of the American Schools of Oriental Research 324, 
(2001), σελ. 88-91. 
2911 Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «ο Δουσάρης, ο θεός, ο κύριος ημών και το μωτάβ του το 
άγιο και όλοι οι θεοί» βλ. R. WENNING: “The Betyls of Petra… ό. π. σελ. 89. 
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ιερό της πηγής Άϊν Σελλαλέ, στο Wadi Ram. Το βάθρο αυτό παρουσιάζει την 

μορφή δυο κεραιών, ίσως της ημισελήνου που δηλώνουν, σύμφωνα με τον J. 

PATRICK2912,  τα ερεισίχειρα ενός θρόνου (εικ. 692). Επίσης, μπορεί να έχει 

κυβικό σχήμα με αναβαθμίδες ή την μορφή μιας υπερυψωμένης εξέδρας με 

περισσότερους από έναν ιερούς λίθους, όπως φαίνεται στα ναβαταϊκά 

νομίσματα από τα Βόστρα, την Άδραα, τη Μαδεβά και την Χαραχμόβα (εικ. 212. 

213. 214.)2913. Προφανώς αυτή ήταν  η λειτουργία της λίθινης εξέδρας με 

αναβαθμίδες στο ψηλό ιερό στο κέντρο της Πέτρας (εικ. 693)2914. Σύμφωνα με τον 

R. WENNING2915 φαίνεται πιθανό ότι τουλάχιστον δυο μωτάβ, το ένα σε μια 

κόγχη στο Jabal al-Ηubta (εικ. 694)2916  και ένα δεύτερο σε μια σπηλιά στο as-Sela 

παρουσιάζουν το φαινόμενο του ιερού θρόνου της θεότητας με ερεισίνωτο και 

προφανώς λειτουργούσαν σαν σύμβολα εξουσίας. Μάλιστα για τα μωτάβ έχει 

προταθεί ότι έχαιραν λατρείας ανεξάρτητα από τους ιερούς λίθους.  Αυτό που 

είναι σημαντικό στο συνδυασμό έδρας ή θρόνου με τους ιερούς λατρευτικούς 

λίθους των θεοτήτων των Ναβαταίων είναι το γεγονός ότι όταν υπάρχει το 

βάθρο-θρόνος οι ιεροί λίθοι βρίσκονται πάντα πάνω στην έδρα του απλού ή 

περίτεχνου καθίσματος.  

 

ΙΙΙ.2.4.3.4. Ο συνδυασμός: Ο θρόνος των χερουβίμ και δυο πλάκες-στήλες 

στην έδρα 

 Όπως εκτέθηκε παραπάνω αρκετοί φοινικικοί θρόνοι σφιγγών, αλλά και 

απλοί θρόνοι από φοινικικά τοφέθ της Μεσογείου φιλοξενούν στην έδρα τους 

ένα, δυο ή και περισσότερα λίθινα, λατρευτικά αντικείμενα, είτε ορθογώνια, 

όπως οι  στήλες ματσεβώθ, είτε ωοειδή, είτε σφαιρικά, ακόμη και φιαλόσχημα. Η 

διήγηση της Π.Δ. που αναφέρεται στο πέρας των εργασιών του ναού δίνει την 

2912 Βλ. J. PATRICK: The Formation of Nabataean Art… ό. π. σελ. 91, 56 εικ. 8. 
2913  J. PATRICK: The Formation of Nabataean Art… ό. π. σελ. 91, 45 εικ. 48 & 72 εικ. 14, 15, 16, 
καθώς και M. GEIFMAN: στο “The aniconic Image of the Roman Near East” T. Kaizer: The 
Variety of the Local  Religious Life in the Near East, Leiden 2008, σελ. 37-72  Pl. IV.  
2914 βλ. R. WENNING: “The Betyls of Petra… ό. π. σελ. 90 εικ. 7. 
2915 R. WENNING: “The Betyls of Petra”, στο Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research 324, (2001), σελ. 88. 
2916 Βλ. τη φωτογραφία του U. Gressmann στο έργο του G. DALMAN: Petra und seine 
Felsheiligtümer, Leipzig 1908, σελ. 318 εικ. 281, αρ. 694. 
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πληροφορία ότι η κιβωτός μεταφέρθηκε από τους ιερείς και τοποθετήθηκε 

ανάμεσα από τα δυο χερουβίμ του δαβίρ κάτω από τα φτερά τους (1 Βασ. 8, 6-7). 

Και παρόλο που η Π.Δ. δεν αναφέρεται συχνά στο περιεχόμενο της κιβωτού, 

ακριβώς στην συνάφεια της συνάντησης των δυο λατρευτικών μεγεθών του 

δαβιρ της Ιερουσαλήμ γίνεται μια αναφορά στο περιεχόμενο της.  Μόνο στο 

σημείο αυτό και με απολογητική διάθεση σημειώνεται ότι: «Μέσα στην κιβωτό 

δεν υπήρχε τίποτα άλλο, παρά μόνο οι δυο λίθινες πλάκες (  (  עבניםרק שני לחות

που έβαλε εκεί ο Μωυσής… στο όρος Χωρήβ». Η αναφορά στις δυο λίθινες πλάκες 

που λάξευσε (פסל) ο Μωυσής στο αρχέγονο παρελθόν, ακριβώς στη διήγηση της 

εισόδου της κιβωτού στο δαβιρ και της συνάντησή της με τον θρόνο των χερουβίμ 

δεν μπορεί να είναι τυχαία. Προφανώς, οι συγγραφείς δεν θέλουν να 

αποκρύψουν ένα ανθρωπόμορφο άγαλμα πάνω στον θρόνο των χερουβίμ, όπως 

υποστηρίζουν οι θιασώτες της θεωρίας του ειδώλου.  Πιθανότερο φαίνεται ότι 

θέλουν να διαφοροποιήσουν τον ρόλο των δυο λίθινων λαξευμένων 

αντικειμένων της λατρείας  του Γιαχβέ που ήρθαν με τον Δαβίδ στην πόλη και 

με τον Σολομώντα στον ναό, επειδή δυο λαξευμένοι, λατρευτικοί  λίθοι  δεν ήταν  

δυνατόν να γίνουν αποδεκτοί από τους αναγνώστες. Τις λατρευτικές λίθινες 

στήλες αναθεματίζει το Δευτερονόμιο και ζητά την καταστροφή τους.  

 Οι λίθινες πλάκες της κιβωτού, οι οποίες, όπως αναφέρεται στην Π.Δ., 

λαξεύτηκαν και καταγράφηκαν, δεν φαίνεται απίθανο ότι με τον ερχομό της 

κιβωτού στο δαβιρ βρήκαν μια εξέχουσα θέση πάνω στην έδρα του θρόνου των 

δυο χερουβίμ, ενώ πιθανόν το άδειο κιβώτιο παρέμεινε σαν κειμήλιο, κενό από 

το περιεχόμενό του, μπροστά από τον θρόνο. Δεν αποκλείεται να παρέμεινε εκεί 

εξυπηρετώντας την λατρεία του Γιαχβέ  στις λιτανείες. Σε τέτοια περίπτωση 

ίσως οι δυο λίθινες πλάκες να επέστρεφαν στο κιβώτιο για την τελετουργική 

περιφορά. Σε έναν μόνιμο και σταθερό ναό ένα κιβώτιο μεταφοράς δεν μπορεί 

να αποτελέσει και την πρώτη επιλογή κεντρικού λατρευτικού αντικειμένου. Η 

εποχή της μεταφοράς της κιβωτού στις μάχες είχε περάσει2917.  

2917 Σύμφωνα με την Π. Δ. η κιβωτός άφησε την Ιερουσαλήμ μόνο μια φορά μετά τον 
ερχομό της, συνοδεύοντας τον στρατό στον πόλεμο, ενώ με το χτίσιμο του ναού 
εξαφανίζεται εντελώς από την δημόσια ζωή και εμφανίζεται μόνο στα γραπτά έργα για 
το αρχαίο παρελθόν. 
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 Ο M. KÖCKERT, υποστηριχτής της ιδέας ότι ο θρόνος του 

προαιχμαλωσιακού δαβίρ φιλοξενούσε έως την καταστροφή του ναού ένα 

ανθρωπόμορφο λατρευτικό είδωλο, είναι της άποψης ότι καινοτομίες σε 

λατρευτικά ζητήματα σπάνια "πέφτουν από τον ουρανό", επειδή βασίζονται 

κυρίως στο παραδεδομένο2918. Με βάση την σκέψη αυτή η περιγραφή του δευτ. 

ιστορ. έργου που κάνει λόγο για δυο ξύλινα χερουβίμ και για ένα ξύλινο κιβώτιο 

με περιεχόμενο μόνο δυο λίθινες πλάκες δεν είναι απίθανο να ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα2919. Αν ο νεωτερισμός είναι κάτι σπάνιο και μια  

λατρευτική παράσταση επηρεάζεται συνήθως από την παράδοση, τότε δεν 

υπάρχει λόγος να αμφισβητηθεί η περιγραφή της Π.Δ. για την σύζευξη ενός 

θρόνου και ενός κιβωτίου με δύο λίθους που λαξεύτηκαν (פסל) από τον Μωυσή. 

Σε μια φοινικική επιγραφή από την Καρχηδόνα η στήλη χαρακτηρίζεται ως 

mnșbt pslt, ως γλυπτή, επεξεργασμένη στήλη2919F

2920. Σύμφωνα με την επιγραφή για 

τις φοινικικές λατρευτικές στήλες ματσεβώθ χρησιμοποιείται ακριβώς το ίδιο 

ρήμα που χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς της Πεντατεύχου για να αναφερθούν 

στην λάξευση των δυο λίθινων πλακών της κιβωτού.  

 Στην βιβλική έρευνα για το ανεικόνιστο της λατρείας του Γιαχβέ οι κενοί 

θρόνοι των φοινικικών ιερών ταιριάζουν με την περιγραφή της Π.Δ. που θέλει 

τον χώρο πάνω από τα χερουβίμ κενό (ανεικόνιστο του κενού χώρου). Βέβαια από 

πολλούς ερευνητές αυτό θεωρείται ένας θεωρητικός νεωτερισμός (Innovation), 

επειδή οι δευτερονομιστές συντάκτες ήθελαν απλά να αποκρύψουν το 

ανθρωπόμορφο, λατρευτικό είδωλο του ένθρονου Γιαχβέ στον προαιχμαλωσιακό 

ναό της Ιερουσαλήμ. Όμως, ορισμένοι  φοινικικοί θρόνοι, επίσης από την 

περσική περίοδο, ίσως και νωρίτερα, που φιλοξενούν έναν ή δυο λαξευμένους, 

ιερούς, λατρευτικούς λίθους, συνδυάζουν και τα δυο μεγέθη που εμφανίζονται 

στην βιβλική περιγραφή του δαβίρ, τα χερουβίμ που ερμηνεύονται ως θρόνος και 

2918  βλ. M. KÖCKER: „Vom Kultbild Jahwes zum Bilderverbot“ στο BThZ 106 (2009),  σελ. 
395.  
2919 Σαφές είναι ότι μπορούν να διατηρηθούν κάποιες επιφυλάξεις για τα ζητήματα  του 
μεγέθους των δυο πλασμάτων, της επιγραφής των λίθινων πλακών, καθώς και του 
ρόλου που η Π.Δ. αναγνωρίζει.   
2920 H. DONNER- W. RÖLLIG: KAI ΙΙ... ό. π. επιγρ. αρ. 78, σελ. 96-97.  
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τις δυο λίθινες πλάκες που μεταφέρθηκαν εντός του κιβωτίου μεταφοράς τους 

στο ίδιο άδυτο.  

 Συμπερασματικά, μπορεί να διατυπωθούν τα εξής: Λίθινες στήλες και 

θρόνος στα φοινικικά και ναβαταϊκά ευρήματα δεν παραμένουν ξεχωριστά 

μεγέθη, αλλά συνδυάζονται, επειδή ο θρόνος γίνεται το βάθρο για τις ιερές, 

λίθινες στήλες. Ίσως, μια τέτοια λύση να δόθηκε και στο δαβίρ της Ιερουσαλήμ, 

αφού έτσι αποκτά νόημα και η μεταφορά της κιβωτού στον χώρο που είχαν 

τοποθετηθεί τα δυο χερουβίμ και εξηγείται και η λειτουργία ενός θρόνου. Δεν 

μπορεί τα δυο μεγέθη να παρέμειναν άσχετα μεταξύ τους. Δεν φαίνεται 

απίθανο ότι ο βασιλιάς Σολομώντας ή κάποιος από τους διαδόχους του 

τοποθέτησε στο δαβίρ έναν ξύλινο, βασιλικό θρόνο σφιγγών-χερουβίμ, όμοιο με 

τους σύγχρονούς του βασιλικούς θρόνους, ώστε να τοποθετηθούν πάνω στην 

έδρα του το λατρευτικό σύμβολο της παρουσίας του Γιαχβέ που είχε μεταφερθεί 

στην Ιερουσαλήμ από τον πατέρα του, τον Δαβίδ. Ίσως οι δυο λίθινες πλάκες 

τοποθετήθηκαν στον θρόνο του δαβίρ της Σιών και ο πολεμικός θεός «Γιαχβέ των 

στρατευμάτων» (Σαββαώθ) που μόλις πριν από κάποια χρόνια κατέκτησε την 

πόλη μέσω του δούλου του, του Δαβίδ, θεωρήθηκε στο εξής ως ο «καθήμενος επί 

των χερουβίμ» και «ἐβασίλευσε» στην πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ ως εγγυητής και 

προστάτης της δαβιδικής δυναστείας. Ίσως ακόμη και η επιλογή του Σολομώντα 

ο δικός του θρόνος να διακοσμηθεί μόνο με λέοντες είχε στόχο να 

διαφοροποιηθεί από το δαβίρ του κρατικού ιερού της πόλης.   

  Σαφώς, η χρονολόγηση του συγκριτικού υλικού από το φοινικικό και το 

ναβαταϊκό χώρο είναι αρκετά μεταγενέστερη. Υπάρχει όμως συγκριτικό υλικό 

από τις σκηνές λατρείας των συμβόλων των θεοτήτων της Μεσοποταμίας, 

επειδή τα σύμβολα τους έπαιζαν λατρευτικό ρόλο στους ναούς και 

τοποθετούνταν πάνω σε συγκεκριμένα βάθρα (Symbolsockel). Τα βάθρα των 

συμβόλων ονομάζονται στις ασσυριακές πηγές nēmedu  και στις βαβυλωνιακές 

šubtu (εικ. 33. 35. 36. 37. 50.). Πρόκειται για συγκεκριμένα συνήθως ξύλινα 

καθίσματα-θρόνους, όπως φαίνεται και στο αφιέρωμα του βασιλιά της Ασσυρίας  

Τουκούλτι-Νινούρτα Α΄ (1233-1197 π.Χ.) στον θεό του πυρός και του φωτός Νusku 
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(εικ. 32)2921. Το αφιέρωμα αυτό έχει το σχήμα ενός βωμού ή θρόνου2922. Από τη μια 

πλευρά του ένα ανάγλυφο παρουσιάζει ένα  παρόμοιο κάθισμα, πάνω στο οποίο 

έχει τοποθετηθεί το σύμβολο του θεού της γραφής Nabu, μια γραφίδα και μια 

πινακίδα γραφής. Η χρήση των βάθρων αυτών στην έκθεση λατρευτικών 

συμβόλων των θεών, όπως μαρτυρείται από την μεσοποταμιακή εικονογραφία 

ήταν γνωστή στο δυτικοσημιτικό χώρο, κυρίως μέσω των σφραγιδόλιθων2923. 

Επίσης, σε διάφορες χετιτικές παραστάσεις λατρείας των ιερών λίθων χουβάσι 

εμφανίζονται οι λίθινες αυτές στήλες πάνω σε ψηλά βάθρα που θυμίζουν 

καθίσματα (εικ. 124).  

 Στην περίπτωση ενός τέτοιου συνδυασμού των ιερών αντικειμένων του 

δαβίρ στον ναό του Γιαχβέ, στην προαιχμαλωσιακή Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να 

γίνει λόγος για το «ανεικόνιστο του κενού χώρου», αλλά για ένα παράδειγμα της 

κατηγορίας «υλικό ανεικονίστο», επειδή το λατρευτικό επίκεντρο της θεϊκής 

επιφάνειας του Γιαχβέ στο ιερό θα ήταν προφανώς οι δυο λίθινες πλάκες της 

2921 Τα καθίσματα-βάθρα έχουν συνήθως στην έδρα τους το σύμβολο της θεότητας, ενώ 
πλαισιώνονται από τα ιερά πλάσματα ή ζώα της θεότητας. Στην Ιερουσαλήμ τα δυο 
χερουβίμ δεν πλαισιώνουν το κάθισμα, αλλά το σχηματίζουν με το σώμα και τα φτερά 
τους, έτσι ώστε ο χαρακτηρισμός «καθήμενος επί των χερουβίμ» να έχει πραγματικό 
νόημα. Στην περίπτωση της Ιερουσαλήμ δεν φαίνεται απίθανος ένας συνδυασμός 
θρόνου και συμβόλου. Το ανεικόνιστο μέσω ενός συμβόλου προτίμησε και η 
εκκλησιαστική παράδοση στην απεικόνιση της ετοιμασίας του θρόνου, όπου πάνω στον 
θρόνο του Χριστού εμφανίζεται το ευαγγέλιο, ένας πάπυρος ή ένας σταυρός. Βλ. Γ. 
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ: Αρχαίοι Θρόνοι και Παλαιοχριστιανικά Σύνθρονα, Αθήνα 2000, σελ. 167 
εικ. 30 & 31. 
2922 Το αφιέρωμα βρέθηκε στο ναό της θεάς Ιστάρ στην πόλη Ασσούρ και σήμερα 
βρίσκεται στο μουσείο για την  Αρχαιολογία της Μέσης Ανατολής του Βερολίνου. Στην 
πίσω πλευρά του εμφανίζονται τα λάβαρα που μεταφέρουν τα ιερά σύμβολα των 
θεοτήτων. βλ.  J. MARZAHN & B. SALJE: Wiederstehendes Assur 100 Jahre deutsche 
Ausgrabungen in Assyrien, Mainz am Rhein 2003, σελ.12-13. 111-119 εικ. 3. Πρβλ. H. KOCH: 
Königreiche im alten Vorderen Orient, Mainz am Rhein 2006, σελ. 91 εικ. 82. Πρβλ. O. KEEL: Die 
Welt der Altorientalischen Bildsymbolik...ό. π. σελ. 292 εικ. 418. Πρβλ.T. METTINGER: No 
Graveb Image? Israelite Aniconism...ό.π. σελ. 42-43 εικ. 2.2. πρβλ. I. CORNELIUS: „The many 
Faces of Got: Divine Images and Symbols...ό.π. σελ. 35. Η εικόνα χρησιμοποιήθηκε από τον 
Karel Van Der Toorn ως εξώφυλλο για το συλλογικό έργο The Image and the Book, Iconic 
Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997. 
2923 βλ. την έρευνα της T. ORNAN: "Idols and Symbols. Divine Representation in first 
Millenium mesopotamian Art and its Bearing on the Second Commandment", στο Tel Aviv 31 
(2004), σελ. 90-120,  και της ιδίας:The Triumph of the Symbol: Pictorial Representations of Deities 
in Mesopotamia and the Biblical Image Ban (OBO 213), Göttingen 2005. 
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Διαθήκης (  Βέβαια, δεδομένων των βιβλικών πληροφοριών για .(שני לחות הברית

την μεταφορά της κιβωτού στον ναό του Σολομώντα καθώς και της  

αποσιώπησης λεπτομεριών για τον ρόλο των χερουβίμ του δαβίρ η εξήγηση που 

επιχειρήθηκε στην παρούσα διατριβή παραμένει μια υπόθεση. Με σιγουριά 

δύναται να χαρακτηριστεί το δαβίρ του ναού της Ιερουσαλήμ ως ένα παράδειγμα 

για το «ανεικόνιστο του κενού χώρου» κατά τη μεταιχμαλωσιακή εποχή, αφού η 

καταστροφή του ναού και η απώλεια των χερουβίμ, της κιβωτού και των λίθινων 

πλακών οδήγησαν με την ανοικοδόμηση του 2ου Ναού σε έναν χώρο 

αναμφίβολλα εντελώς άδειο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688 
 



ΙΙΙ.2.5. ΕΞΩΒΙΒΛΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΕΙΚΟΝΙΣΤΟ  

ΙΙΙ.2.5. 1. Τα αναγλυφα της πολιορκίας και της κατάκτησης της Λαχίς 

Το έτος 701 π.Χ. ο Ασσύριος μονάρχης Σεναχερίβ πολιόρκησε και 

κατέλαβε τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη του βασιλείου του Ιούδα, την Λαχίς2924. 

Ο ίδιος θεώρησε την πολιορκία και την κατάκτηση της πόλης ως ένα πολύ 

σημαντικό κατόρθωμά του και διέταξε την μνημειακή εξιστόρισή του στα 

περίφημα ανάγλυφα του ανακτόρου του στην Νινευή (αίθουσα 36) (εικ. 695. 696. 

697.)2925. Κατά μεγάλη τύχη σώθηκε στο ανάγλυφο που εικονίζεται ο βασιλιάς η 

επιγραφή με το όνομα της πόλης  Λαχίσα (εικ. 696)2926. Το ανάγλυφο αποτελείται 

από πολλές σκηνές που κατά συγχρονικό τρόπο παρουσιάζουν την πολιορκία 

και την κατάληψη της πόλης από τον ασσυριακό στρατό, καθώς συναφή 

γεγονότα, όπως η υποταγή του Ιουδαίου διοικητή της πόλης μπροστά στον 

Σεναχερίβ και η αιχμαλωσία του πληθυσμού της πόλης.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα τμήμα στα δεξιά της πόλης που 

παρουσιάζει κατοίκους της Λαχίς, οι οποίοι ηττημένοι παίρνουν το δρόμο της 

αιχμαλωσίας (εικ. 695 & 697)2927. Εκτός από τους αιχμαλώτους εικονίζεται και μια 

ομάδα Ασσύριων στρατιωτών που μεταφέρουν λάφυρα (εικ. 697. 698.)2928. Οι δυο 

πρώτοι στρατιώτες μεταφέρουν δυο θυμιατήρια μεγάλου μεγέθους, τα οποία για 

να συγκαταλέγονται στα λάφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 

μέταλλο, πιθανόν από χαλκό2929. Ο τρίτος στρατιώτης μεταφέρει ένα κάθισμα, 

2924  Τα γεγονότα είναι γνωστά από τα ασσυριακά χρονικά και την Π.Δ. (Β΄Βασ. 18-19. Ησ. 
36-37. Β΄Χρον. 32) πρβλ. H. DONNER: Geschichte Israels…ό.π. σελ. 356-360. 
2925 Το ανάγλυφο έχει πλάτος 18,90 μ., σε ύψος φτάνει έως και 2,5 μ. Το  έφερε στο φως και 
δημοσίευσε τις απεικονίσεις του ο A. H. LAYARD: Discoveries in the Ruins of Nineveh and 
Babylon, London 1853, Pl. 20-24. Για το ζήτημα των ανάγλυφων παραστάσεων της 
πολιορκίας σημαντική είναι η μελέτη του D. USSISHKIN: The Lachish Reliefs and the city of 
Lachish, στο Israel Exploration Journal 30 (1980), σελ. 174-195. 
2926  A. H. LAYARD: Discoveries in the Ruins of Nineveh … ό.  π. Pl. 23.   Βλ. και N. NA’AMAN: 
“No Anthropomorphic Graven Image – Notes on the Assumed Anthropomorphic Cult 
Statues in the Temples of YHWH in the Pre-Exilic Period”, στο  Ugarit Forschungen 31 (1999), 
Münster 2000, σελ. 404.  
2927 βλ. A. H. LAYARD: Discoveries in the Ruins of Nineveh … ό. π. Pl. 21 & 22.    
2928 βλ. την λεπτομέρεια στο A. H. LAYARD: Discoveries in the Ruins of Nineveh … ό. π., Pl. 22.    
2929 N. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image...ό.π. σελ. 404. Από τα σχήμα τους 
φαίνεται ότι τα θυμιατήρια ανήκουν στο δυτικοσημιτικό/φοινικικό τύπο βλ. M. 
MORSTADT: Phönizische Thymiateria: Zeugnisse des Orientalisierungsprozeßes im Mittelmeerraum 
(AOAT 354) Münster 2008, σελ. 98-99. 
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ίσως από κάποιο δημόσιο κτίριο της πόλης και οι δυο επόμενοι φροντίζουν για 

την μεταφορά περισσότερων αντικειμένων που βρίσκονται πάνω σε ένα άρμα.  

Οι τελευταίοι τρεις στρατιώτες μεταφέρουν όπλα, τρία δόρατα, δυο ασπίδες και 

έξι ξίφη. Είναι σαφές ότι στο ανάγλυφο εμφανίζεται η τυπική τριάδα 

αντικειμένων που αποτελούν τα λάφυρα μιας κατεκτημένης πόλης σύμφωνα με 

τις ασσυριακές βασιλικές επιγραφές. Μεταφέρονται δηλαδή α) αντικείμενα της 

θρησκευτικής λατρείας των κατεκτημένων, β) θησαυροί από το ανάκτορο ή άλλο 

δημόσιο κτίριο και γ) όπλα. Όπως παρατηρεί ο N. NA’AMAN2930 τα λατρευτικά 

αντικείμενα που εικονίζονται στο ανάγλυφο προέρχονται αναμφισβήτητα από 

κάποιο ιερό της Λαχίς που καταστράφηκε από τους Ασσυρίους το έτος 701 π.Χ.  

Στην παράσταση όμως δεν εμφανίζονται άλλα αντικείμενα θρησκευτικής 

λατρείας παρά μόνο δυο θυμιατήρια. Απουσιάζουν δηλαδή τα ιερά αγάλματα 

των θεών που κυριαρχούν σε άλλες παραστάσεις και δείχνουν ότι οι θεοί των 

κατεκτημένων παραδόθηκαν στον θεό Aššur και ακολουθούν στον δρόμο της 

αιχμαλωσίας την μοίρα του λαού τους2931. Επομένως, παραμένει το ερώτημα: 

γιατί οι καλλιτέχνες δεν παρουσίασαν  τους στρατιώτες να μεταφέρουν ένα 

ανθρωπόμορφο ή ζωόμορφο είδωλο και περιορίστηκαν μόνο σε κάποια σκεύη 

της λατρείας της θεότητας τη πόλης. Ο C. UELINGER και η D. EDELMAN 

σμφισβήτησαν την ερμηνεία ότι τα αντικείμενα αυτά, κυρίως τα θυμιατήρια θα 

μπορούσαν να προέρχονται  από κάποιο ιερό και θεωρούν πιθανότερο ότι 

αφαιρέθηκαν από το ανάκτορο της πόλης2932. 

Προφανώς, οι καλλιτέχνες δεν ήταν παρόντες στην πολιορκία και την 

κατάκτηση της Λαχίς, αλλά αποδίδουν κάποια γραπτή πηγή για την κατάκτηση 

της πόλης, πιθανότατα κάποια βασιλική επιγραφή ή κάποιο Χρονικό που δεν 

συγκαταλέγει ανάμεσα στα λάφυρα ένα ή περισσότερα είδωλα2933. Στο 

2930 N. NA’AMAN: “No Anthropomorphic Graven Image...ό.π. σελ. 404. 
2931 Για τη σημασία των ιερών ειδώλων των θεών ως λαφύρων βλ. Α. BERLEJUNG: Die 
Theologie der Bilder... ό.π. σελ. 41-42 σημ. 222 και σελ. 478-482 εικ. 4-6, & N. NA’AMAN: “No 
Anthropomorphic Graven Image...ό.π. σελ. 404-405 σημ. 58. 
2932 Bλ. A. ZUKERMAN: “A Re-Analysis of the Iron Age IIA Cult Place at Lachish”, στο ANE 
49 (2012), σελ. 46. 
2933 Ο C. Uehlinger θεωρεί ότι τα δυο θυμιατήρια προέρχονται από το παλάτι της πόλης 
και όχι από το ιερό της, οπότε οποιοδήποτε επιχείρημα (argumentum ex silentio) για μια 
ανεικόνιστη λατρεία στην Λαχίς δεν θα μπορεί να σταθεί. Μια τέτοια θέση δεν φαίνεται 

690 
 

                                                             



ανάγλυφο δεν αποτυπώνονται λατρευτικά είδωλα, πράγμα που μπορεί να 

σημαίνει ότι λατρευτικά είδωλα δεν ενδιέφεραν κανέναν, ώστε να 

απεικονιστούν. Καθώς επίσης μπορεί να ισχύσει ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρχαν 

στο κεντρικό ιερό της πόλης τέτοια. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι το κεντρικό 

λατρευτικό σύμβολο της πολιούχου θεότητας δεν ήταν ένα αντικείμενο από 

πολύτιμο μέταλλο και πολύτιμους λίθους που άξιζε να μεταφερθεί στην Νινευή, 

αλλά ένα αντικείμενο δίχως αξία, όπως για παράδειγμα μια  λίθινη στήλη 

(ματσεβά). Σημαντική παράμετρος είναι και οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις των 

βασιλιάδων Εζεκία και Ιωσία που φέρεται ότι κατήργησαν όλα τα επαρχιακά 

ιερά. Την ιστορικότητα της πρώτης προσπάθησε ο Υ. ΑΗΑRONI να στηρίξει 

αρχαιολογικά βασισμένος στο ναό της Αράδ και το θυσιαστήριο της Βεερσεβά. 

Όμως το γεγονός ότι αποτυπώνονται στο ανάγλυφο της κατάκτησης κάποια 

λατρευτικά αντικείμενα από κάποιο ιερό της Λαχίς αποδυναμώνουν την 

υπεράσπιση της ιστορικότητας των πληροφοριών του δευτ. ιστορ. έργου για την 

κατάργηση των ιερών εκτός της Ιερουσαλήμ από τον Εζεκία2934. Πολύ 

περισσότερο μοιάζει η ερήμωση των ιερών της υπαίθρου ως μια συνέπεια της 

ασσυριακής κατάκτησης. Η απουσία ενός λατρευτικού ειδώλου από το 

ασσυριακό ανάγλυφο που εικονίζει την κατάκτηση της πόλης αυτής στα νότια 

της επικράτειας του ιουδαϊκού βασιλείου δύναται να ισχύσει σαν ένα επιχείρημα 

που μπορεί να ενισχύσει την άποψη ότι οι κάτοικοι του Ιούδα δεν είχαν 

λατρευτικά είδωλα στα ιερά τους, αλλά μόνο λατρευτικά σκεύη. Ίσως η απουσία 

αυτή μπορεί να σημαίνει ότι το επίκεντρο της λατρείας του Γιαχβέ στα ιερά της 

πόλης ήταν οι ανεικόνιστες λίθοι, οι ματσεβώθ, όπως επιβεβαιώνουν τα 

ευρήματα από τα ιερά της Λαχίς, αλλά και το ιερό του Γιαχβέ της Αράδ που 

καταστάφηκε κατά την ίδια ασσυριακή εκστρατεία. 

 

 

πειστική, επειδή τα θυμιατήρια αυτά φαίνεται ότι έχουν σαφή λατρευτική λειτουργία. 
Για μια σύγκριση τους με άλλες παραστάσεις αμιγώς λατρευτικών θυμιατηρίων βλ. M. 
MORSTADT: Phönizische Thymiateria: Zeugnisse des Orientalisierungsprozeßes im Mittelmeerraum 
(AOAT 354) Münster 2008, σελ. 98-99 σημ. 99. 
2934 I. FINKELSTEIN & N. SILBERMAN: Keine Posaunen vor Jericho – Die Archäologische 
Wahrheit über die Bibel, München 2002, σελ. 271. 
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ΙΙΙ.2.5.2. Η στήλη του Μεσά, βασιλέως της Μωάβ 

Για την απουσία ειδώλου του Γιαχβέ στα λάφυρα μιας κατεκτημένης 

ιουδαϊκής πόλης υπάρχει ένα ακόμη παράλληλο από τον δυτικοσημιτικό χώρο. 

Πρόκειται για μια αναφορά στα λάφυρα ενός ιερού του Γιαχβέ στην επιγραφή 

του Μεσά, βασιλέως της Μωάβ  (στ. 17-18)2935 . Κατά την κατάληψη της πόλης 

Νεβώ από το ιερό οι Μωαβίτες αφαίρεσαν τα σκεύη της  λατρείας του Γιαχβέ. 

Στην επιγραφή σώζονται μόνο τα δυο τελευταία γράμματα, αν προστεθεί ένα כ, 

τότε προκύπτει ο όρος כלים  σκεύη που είναι και ο πιο πιθανός2936. Στην επιγραφή 

δεν γίνεται λόγος για κάποιο είδωλο της θεότητας των κατοίκων του βασιλείου 

του Ιούδα, αλλά μόνο για τα σκεύη του ιερού2937. Ο N. NA’AMAN   πιστεύει ότι η 

ανεικόνιστη λατρεία του βιβλικού θεού της  προαιχμαλωσιακής εποχής μπορεί 

έμμεσα να επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον για το βασίλειο του Ιούδα, από τα 

ιστορικά ανάγλυφα στη Νινευή. Στο ανάγλυφο απουσιάζουν αγάλματα θεών 

και  κυριαρχούν μόνο λατρευτικά σκεύη, τα θυμιατήρια. Προφανώς και στην 

κατάκτηση της Λαχίς, αλλά και στην κατάληψη της πόλης Νεβώ το λατρευτικό 

επίκεντρο των ιερών του Γιαχβέ δεν είχε την υλική και καλλιτεχνική αξία που θα 

έκανε τους κατακτητές περήφανους να αναφερθούν σε αυτό. Δεν αποκλείεται 

τα ιερά των πόλεων αυτών να ήταν εξοπλισμένα με ιερούς, λατρευτικούς λίθους 

στα άδυτα τους, όπως το ιερό της Αράδ. Η αρπαγή και η επίδειξη των λίθινων 

αυτών αντικειμένων δεν θα μπορούσε να προσφέρει καμία απολύτως ενίσχυση 

του γοήτρου οποιουδήποτε κατακτητή βασιλιά. Αντιθέτως τα σκεύη (כלים) από 

χαλκό ή άλλο μέταλλο απαριθμούνται ως λάφυρα σύμφωνα με την υλική αξία 

τους. Αν υπήρχαν μεταλλικά ειδώλια ή μεγαλύτερα αγάλματα με πολύτιμη 

διακόσμηση, τότε το ενδιαφέρον θα στρεφόταν σε αυτά, όπως φαίνεται στα 

ασσυριακά, ιστορικά ανάγλυφα που απεικονίζουν την κατάκτηση τη Γάζας και 

της Ασκαλώνας, αλλά και άλλων πόλεων (εικ. 16. 17. 18.). Για την ανεικόνιστη 

λατρεία της μεταιχμαλωσιακής εποχής αρκεί το ρωμαϊκό, ιστορικό ανάγλυφο 

2935  Η επιγραφή βρίσκεται σήμερα στο μουσείο του Λούβρου. βλ. H. DONNER: Geschichte 
des Volkes Israel... ό.π. σελ. 303-304. 
2936 Έχει προταθεί η αποκατάσταση της λέξης με ένα א που θα έδινε την σημασία κριοί, 
αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πιθανό. Βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πηγές της Ιστορίας… ό. 
π. σελ. 104-105. 
2937  N. NA’AMAN :“No Anthropomorphic Graven Image...ό.π. σελ. 405. 
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του θριάμβου των Φλαβίων μετά την κατάκτηση της Ιουδαίας και της 

καταστροφής της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο2938. Τα σκεύη του 2ου Ναού,  το 

θυσιαστήριο του θυμιάματος, η τράπεζα της προθέσεως και κυρίως η επτάφωτος 

λυχνία παίζουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο με τα θυμιατήρια του ανάγλυφου της 

Νινευή. 

Αλλά και η επιστροφή του Γιαχβέ στην Σιών μετά την καταστροφή του 

πρώτου ναού είναι ζήτημα που εμφανίζεται στον Ιεζεκιήλ (43,2-4), αλλά και στον 

Τριτοησαϊα (Ησ. 52,8-11). Στον τελευταίο πρόκειται για τη ρεαλιστική επιστροφή 

των λατρευτικών σκευών του πρώτου ναού. Την  προφητεία αυτή επιβεβαιώνει η  

περσική συνήθεια της επιστροφής των κατασχεμένων λατρευτικών 

αντικειμένων στους νόμιμους κατόχους τους. Όμως, στις πηγές γίνεται λόγος 

μόνο για τα σκεύη (כלים), ενώ δεν μνημονεύεται πουθενά κάποιο λατρευτικό 

είδωλο του Γιαχβέ. Η έλλειψη  αυτή σαφώς μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη 

της απουσίας κάποιου ειδώλου από τον 1ο Ναό2938F

2939. Στο ζήτημα της κιβωτού της 

Διαθήκης στην έρευνα κυριαρχεί η άποψη ότι η κιβωτός κάηκε κατά την 

πυρπόληση του ναού από τον στρατό των Βαβυλωνίων 2939F

2940.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2938 Για την αρχιτεκτονική και τη σημασία του μνημείου βλ. M.PFANNER: Der Titusbogen, 
Mainz am Rhein 1983. Για το πρόβλημα της ερμηνείας που επιδέχεται η επτάφωτος 
λυχνία βλ.  W. ELTESTER: „Der Siebenarmige Leuchter und der Titusbogen“ στο του ιδίου: 
Judentum, Urchristentum und Kirche (Festschrift füt J. Jeremias) Berlin 1964 σελ. 62-76. Για την 
νεότερη έρευνα βλ. B. EBERHART: „Wer dient wem? Die Darstellung des Flavischen 
Triumphzuges auf dem Titusbogen und bei Josephus “, στο J. Sievers  & G. Lembi: Josephus 
and Jewish History in Flavian Rome and Beyond, Leiden 2005, σελ. 257-277. 
2939 Βλ. C. FREVEL: „Du sollst dir kein Bildnis machen!... ό. π. σελ. 42-43. 
2940 Βλ. C. FREVEL: „Du sollst dir kein Bildnis machen!… ό. π. σελ. 43.  
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ΙΙΙ.3. ΤΟ ΔΕΥΤ 4. ΤΟ ΑΝΕΙΚΟΝΙΣΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ   

 

ΙΙΙ.3.1. Φιλολογική ενότητα του Δευτ 4. 

 Μια προσπάθεια αναζήτησης βιβλικών λόγων και εκφράσεων παρόμοιων 

με την  απαγόρευση των ειδώλων του Δεκαλόγου οδηγεί χωρίς αμφιβολία στο 

Δευτ. 42941. Ήδη ερμηνευτές της αρχαίας εκκλησίας διέκριναν την σημασία του 

κεφαλαίου για την απαγόρευση των ειδώλων και το χρησιμοποίησαν σαν μια 

περαιτέρω εξήγηση της απαγόρευσης2942. Το κεφάλαιο φαίνεται ότι επεξηγεί και 

ερμηνεύει κάποια σημεία της εντολής του Δεκαλόγου, την οποία ερμηνεύουν 

πατέρες της εκκλησίας, όπως ο Μ. Αθανάσιος αρχικά μέσα από την πολεμική 

των προφητών και στην συνέχεια με  το Δευτ 42943. 

Το κεφάλαιο αυτό θεωρείται από την έρευνα ως μια προσθήκη στο αρχικό 

Δευτερονόμιο που έλαβε αυτή τη θέση μετά τα κεφ. 1-3 για να συνδέσει τον 

πρόλογο αυτό με το όλο βιβλίο, η αρχή του οποίου ήταν το κεφ. 5, δηλαδή ο 

2941 S.PETRY:  Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus im 
Deuteronomium, in Deuterojesaija und im Ezechielbuch, Tübingen 2007,  σελ. 71. 
2942 ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ: Κατά Κέλσου 5.6.17-36: «σαφὲς γὰρ τοῖς τὰ Ἰουδαίων ἐξετάζουσι καὶ τὰ 
Χριστιανῶν ἐκείνοις συνάπτουσιν ὅτι τῷ μὲν νόμῳ ἀκολουθοῦντες Ἰουδαῖοι͵ λέγοντι ἐκ 
προσώπου θεοῦ· Οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ 
παντὸς ὁμοίωμα͵ ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν 
ὑποκάτω τῆς γῆς· οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς͵ οὐδὲν ἄλλο σέβουσιν 
ἢ τὸν ἐπὶ πᾶσι θεόν͵ ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ λοιπὰ πάντα. Δῆλον δ΄ ὅτι οἱ κατὰ τὸν 
νόμον βιοῦντες σέβοντες τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν οὐ συσσέβουσι τῷ θεῷ τὸν οὐρανόν. 
Ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ ἀγγέλους οὐδεὶς τῶν δουλευόντων τῷ Μωϋσέως νόμῳ 
προσκυνεῖ· ὁμοίως δὲ τῷ μὴ προσκυνεῖν ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας͵ τὸν κόσμον 
τοῦ οὐρανοῦ͵ ἀπέχονται τοῦ προσκυνεῖν οὐρανὸν καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ ἀγγέλους͵ πειθόμενοι τῷ 
λέγοντι νόμῳ· Καὶ μὴ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ 
τοὺς ἀστέρας͵ πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ͵ πλανηθεὶς προσκυνήσῃς αὐτοῖς καὶ 
λατρεύσῃς αὐτοῖς͵ ἃ ἀπένειμε κύριος ὁ θεός σου αὐτὰ πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν». 
2943 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κατά Ελλήνων 45.18 -33: « Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον͵ οὐδὲ παντὸς 
ὁμοίωμα͵ ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω͵ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω. τὴν δὲ αἰτίαν τῆς τούτων 
καθαιρέσεως͵ ἑτέρως σημαίνει λέγων· Τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον͵ ἔργα 
χειρῶν ἀνθρώπων. στόμα ἔχουσι͵ καὶ οὐ λαλήσουσιν· ὀφθαλμοὺς ἔχουσι͵ καὶ οὐκ ὄψονται· 
ὦτα ἔχουσι͵ καὶ οὐκ ἀκούσονται· ῥῖνας ἔχουσι͵ καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται. χεῖρας ἔχουσι͵ καὶ 
οὐ ψηλαφήσουσι· πόδας ἔχουσι͵ καὶ οὐ περιπατήσουσιν. οὐ σεσιώπηκε δὲ τὴν περὶ τῆς 
κτίσεως διδασκαλίαν· ἀλλὰ καὶ μάλα εἰδὼς αὐτῶν τὸ κάλλος͵ ἵνα μή τινες͵ τῷ κάλλει 
τούτων ἀποβλέψαντες͵ οὐχ ὡς ἔργα Θεοῦ ἀλλ΄ ὡς θεοὺς θρησκεύσωσι͵ προασφαλίζεται 
τοὺς ἀνθρώπους λέγων· Καὶ μὴ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν 
σελήνην͵ καὶ πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ πλανηθείς͵ προσκυνήσῃς αὐτοῖς͵ ἃ ἀπένειμε 
Κύριος ὁ Θεός σου πᾶσι τοῖς ἔθνεσι τοῖς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ». 
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Δεκάλογος2944. Επομένως, προϋποθέτει το επόμενο κεφάλαιο (Δευτ. 5)  και 

εξαρτάται το περιεχόμενό του από αυτό2945. Ανήκει κατά συνέπεια στην σύνταξη 

του ύστερου Δευτερονομίου2946 και πρόκειται προφανώς για ένα από τα νεότερα 

κείμενα του βιβλίου και ίσως όλης της Πεντατεύχου2947. Ο συντάκτης συνοψίζει -  

τουλάχιστον στην παρούσα τελική μορφή του κειμένου -  εποπτικά ένα μεγάλο 

αριθμό θεολογικών παραδόσεων από διάφορες εποχές, τις οποίες παραθέτει σε 

ενότητα και με εκπληκτική μεταξύ τους αρμονία2948. Αναφέρεται στην 

δημιουργία του ανθρώπου (στ. 32)2949, στους προπάτορες (στ. 37), στην έξοδο (στ. 

20), στην αιχμαλωσία και την διασπορά (στ. 27), στην κατάκτηση της γης της 

επαγγελίας (στ. 21-22), στον μονοθεϊσμό (στ.35 & 39)2950, στην αποκάλυψη του 

θεού στο Σινά και το ανεικόνιστο της μορφής του (στ. 15), στην απαγόρευση των 

ειδώλων (στ. 16), στις Δέκα Εντολές και την καταγραφή τους στις λίθινες πλάκες 

2944  C. DOHMEN: Das Bilderverbot… ό. π., σελ. 202-203. 
2945  Βλ. N. LOHFINK: „Verkündigung des Hauptgebots in der jüngsten Schicht des 
Deuteronomiums (Dt 4,1-40)“, στο του ιδίου Studien zum Deuteronomium und zur 
deuteronomistischen Literatur I, (SBA 8) Stuttgart 1990, σελ. 170. Πρβλ. F. HARTENSTEIN: 
„Die unvergleiche «Gestalt» JHWHs. Israels Geschichte mit den Bildern im Licht von 
Deuteronomium 4,1-40“, στο B. Janowski & Ν. Zchomelidse: Die Sichtbarkeit des Unsichtbaren. 
Zur Korrelation von Text und Bild im Wirkungskreis der Bibel (Tübinger Symposium), Stuttgart 
2003, σελ. 54. Πρβλ. S.PETRY:  Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und 
Monotheismus im Deuteronomium, in Deuterojesaija und im Ezechielbuch, Tübingen 2007,  σελ. 71.  
2946  Η ύστερη χρονολόγησή του ίσως είναι και ο λόγος που το Δευτ. 4 δεν θεωρήθηκε από 
την έρευνα ως βασικό κείμενο για την εξήγηση της απαγόρευσης στον Δεκάλογο. βλ. S. 
PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό. π. σελ. 71.  
2947 Η θεωρία αυτή θέλει ως συντάκτη της ενότητας τον τελευταίο συντάκτη της 
Πεντατεύχου, ο οποίος εναρμόνίζει τα βιβλία σε μια ενότητα. Πρόκειται για μια 
επεξεργασία που προϋποθέτει την Ιερατική πηγή, αλλά και την θεολογία που 
εκφράζεται με το δευτερονομιστικό ιστορικό έργο. Πρβλ. E. OTTO: „Deuteronomium 4: 
Die Pentateuchredaktion im Deuteronomiumsrahmen“, στο T. Veijola: Das Deuteronomium 
und seine Querbeziehungen, Göttingen 1996, σελ. 216-222. Πρβλ. T.KRÜGER: : „Zur 
Interpretation der Sinai/Horeb-Theophanie in Deut. 4,10-14“ στο R. Kratz, T. Krüger & K. 
Schmid: Schriftauslegung in der Schrift, Berlin 2000, σελ. 85.  
2948 Βλ. T. KRÜGER: : „Zur Interpretation der Sinai/Horeb-Theophanie… ό. π. σελ. 85. 
2949 Υποστηρίζεται μια εξάρτηση από την Ιερατική πηγή, επειδή χρησιμοποιείται το ρήμα 
 .Βλ.  F. HARTENSTEIN: „Die unvergleiche «Gestalt» JHWHs... ό. π. σελ. 56 .ברא
2950  Ενδιαφέρουσα είναι και η γνώμη που θέλει το κεφ 4 ως προσθήκη με στόχο να 
προϊδεάσει τον αναγνώστη του Δευτερονομίου να διαβάσει το έργο με μονοθεϊστική 
προκατανόηση (Vorverständnis) βλ. G. BRAULIK: “Das Deuteronomium und die Geburt des 
Monotheismus”, στο του ιδίου: Studien zur Theologie des Deuteronomiums, (SBA 2) Stuttgart 
1988, σελ. 280.   
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(στ. 13), στην λατρεία των ουρανίων σωμάτων2951 (στ. 19) κ.α. Όλα αυτά τα 

στοιχεία μαρτυρούν μια εποπτεία παραδόσεων που κυριαρχούν σε άλλες 

διηγήσεις όχι μόνο της Πεντατεύχου, αλλά και του δευτερονομιστικού ιστορικού 

έργου2952.   

Την φιλολογική ενότητα  των στίχων 1-40  υποστήριξε ο G. BRAULIK, ενώ 

ο S. MITTMANN  με κριτήριο την συνεχή εναλλαγή του ενικού και του 

πληθυντικού αριθμού θεωρεί το κείμενο ως αποτέλεσμα της δράσης πολλών 

συγγραφέων2953. Ο Μωυσής απευθύνεται στους Ισραηλίτες  μιλώντας πότε σε 

ενικό και πότε σε πληθυντικό αριθμό, πράγμα αρκετά συχνό στο ίδιο το 

Δευτερονόμιο2954. Πράγματι, στο κεφάλαιο αυτό η εναλλαγή στον αριθμό είναι 

πολύ συχνή2955, θα μπορούσε όμως η εναλλαγή αυτή να χαρακτηριστεί ως  

ρητορικό σχήμα και στιλιστικό εκφραστικό μέσο, όπως ερμηνεύεται από 

ερευνητές που αποδέχονται ένα ενιαίο κείμενο2956.  

Μια μέση λύση, σύμφωνα με τον CHR. DOHMEN, ο είναι η πρόταση του 

D. KNAPP, ο οποίος προτείνει  την διαίρεση του κεφαλαίου σε τρία μέρη: α) στ. 1-

2951 Στην περίπτωση αυτή πρόκειται μάλλον για ερμηνεία του Δευτ. 32,8. βλ. T.KRÜGER: 
„Zur Interpretation der Sinai/Horeb-Theophanie… ό.π. σελ. 85 σημ. 3. 
2952 βλ. E. OTTO: „Deuteronomium 4: Die Pentateuchredaktion... ό.π. σελ. 220-222, πρβλ. 
T.KRÜGER: : „Zur Interpretation der Sinai/Horeb-Theophanie... ό.π. σελ 85-86. 
2953  Συνολικά διακρίνει πέντε επεξεργασίες S. MITTMANN: Deuteronomium 1,1-6,3, (BZAW 
139) Berlin 1975, σελ. 128-157, βλ. και τον πίνακα σελ. 183-184. Πρβλ. C. DOHMEN: Das 
Bilderverbot…ό. π. σελ. 202, T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium Kap. 1,1-16,17, 
(ATD 8,1) Göttingen 2004, σελ. 97, S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, 
Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., σελ. 72. 
2954 E. ZENGER: Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 42001, 129, πρβλ. Τ. VEIJOLA: 
„Bundestheologische Redaktion im Deuteronomium“ στο του ιδίου, Das Deuteronomium und 
seine Querbeziehungen, Göttingen 1996, σελ. 257. 
2955  Στους στίχους 3b. 9. 19. 24. 25. 29. 31. γίνεται χρήση ενικού. Αντίθετα  εμφανίζεται 
πληθυντικός στους 1b. 3a. 4. 12b. 15. 16a. 20. 23abα. 25. 26. 28. 29. Στους στίχους 25 και 29 
εμφανίζονται και οι δύο αριθμοί. Βλ. Τ. VEIJOLA: „Bundestheologische Redaktion...ό.π. 
σελ. 259 σημ. 80.  
2956 Το επιχείρημα αυτό εκθέτει  ο N.LOHFINK: „Verkündigung des Hauptgebots in der 
jüngsten Schicht des Deuteronomiums (Dt 4,1-40)“, στο του ιδίου Studien zum Deuteronomium 
und zur deuteronomistischen Literatur I, (SBA 8) Stuttgart 1990, σελ. 170-175. Για το ζήτημα της 
εναλλαγής του αριθμού ως κριτηρίου διάκρισης επεξεργασίας βλ. S. T.VEIJOLA: Das 
fünfte Buch Mose Deuteronomium ...ό.π. σελ. 97-98 & S.PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – 
Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό. π. σελ. 72.  
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40. β) στ. 41-43 και γ) στ. 44-492957. Διακρίνει στο πρώτο μέρος (στ. 1-40) τρεις 

υποενότητες, οι οποίες έχουν δεχτεί και αυτές επεξεργασία. Οι στίχοι 1-14 (εκτός 

του στ. 5) ανήκουν κατά τη γνώμη του στην πρώτη και αρχαιότερη ενότητα,  οι 

στίχοι 15-28 συγκροτούν μια μεταγενέστερη επεξεργασία με θέμα την 

θεμελίωση της απαγόρευσης των ειδώλων από την αποκάλυψη του Σινά/Χωρήβ 

και τέλος η περικοπή στ. 29-40, η οποία ανήκει εξαιτίας του διαφορετικού 

θέματος σε άλλη επεξεργασία2958. Την τριπλή αυτή διαίρεση (παράδοση του 

νόμου, απαγόρευση των ειδώλων, επιστροφή στο Γιαχβέ) προσπάθησε να 

εφαρμόσει  και στο Δευτ. 29,1-30,10  που θεωρεί δημιούργημα του ίδιου 

συγγραφέα2959. Η αναζήτηση της ταυτότητας ενός βιβλικού συγγραφέα δεν είναι 

κάτι απλό και ένα τέτοιο εγχείρημα αδυνατεί να φέρει ένα από κοινού αποδεκτό 

αποτέλεσμα. Όμως, οι ομοιότητες  των δυο ενοτήτων στην γλώσσα και τα κοινά 

θέματα δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως κάτι το τυχαίο. Μια συγκριτική  

ανάλυση του Δευτ. 4 με την ενότητα Δευτ. 29,1-30,10  δείχνει ότι ο συντάκτης του 

Δευτ. 4 γνωρίζει  τα τελευταία κεφάλαια του Δευτερονομίου, όπως έδειξε και η 

έρευνα του E. OTTO2960.  

 Στη σύγχρονη συζήτηση εμφανίζονται δυο διαφορετικές προσεγγίσεις 

του κεφαλαίου.  Ο T. VEIJOLA  διαιρεί την ενότητα σε τρία διαδοχικά στρώματα. 

Το αρχικό κείμενο σύμφωνα με το σχήμα του έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντός 

του, την Τωρά, τον Νόμο και στη συνέχεια δέχτηκε μια πρώτη επεξεργασία με 

στοιχεία από τη διαθήκη στο Χωρήβ. Στην δεύτερη σύνταξη αυτή ανήκουν και οι 

στίχοι που αναφέρονται στο ανεικόνιστο και τα είδωλα. Στην συνέχεια θεωρεί 

2957  D. KNAPP: Deuteronomium 4 (GThA 35), Göttingen 1987, σελ. 27, πρβλ. C. DOHMEN: 
Das Bilderverbot…ό.π., σελ. 201 & S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot 
und Monotheismus...ό.π., σελ. 73. 
2958  D. KNAPP: Deuteronomium 4 ...ό.π., σελ. 33-35, πρβλ. C. DOHMEN: Das 
Bilderverbot…ό.π., σελ. 202-203 & S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot 
und Monotheismus...ό.π., σελ. 73. 
2959  Ο Κnapp είναι ο πρώτος ερευνητής που πρότεινε τον ίδιο συγγραφέα για το Δευτ. 4 
και το Δευτ. 29,1-30.10. βλ. E. OTTO: „Deuteronomium 4: Die Pentateuchredaktion im 
Deuteronomiumsrahmen“, στο T. Veijola: Das Deuteronomium und seine Querbeziehungen, 
Göttingen 1996, σελ. 196-197. Πρβλ. S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, 
Bilderverbot und Monotheismus... ό. π. σελ. 73. 
2960 E. OTTO: „Deuteronomium 4: Die Pentateuchredaktion..ό.π. σελ.  196-222. 
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ότι δέχτηκε και μια επιπλέον επεξεργασία2961. Μια διαφορετική κατανόηση  του 

κεφαλαίου εμφανίζεται σε πρόσφατες μελέτες που προτιμούν το Δευτ. 4,1-40 να 

αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία δημιουργία  που εξαρτάται θεματικά από το 

Δευτ. 29,1-30,10, όπως γίνεται αποδεκτό από πολλούς ερευνητές σήμερα2962. Η  

επιχειρηματολογία του E. OTTO για μια εξάρτηση του Δευτ. 4 από την ενότητα 

29,1 -30,10 στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στους στίχους Δευτ 4, 1-31, κάτι που 

οδήγησε την πρόσφατη μελέτη του S. PETRY να δεχθεί μόνο τους στίχους αυτούς 

ως μια ενιαία ενότητα (με τριμερή διαίρεση), εμπνευσμένη από τα τελευταία 

κεφάλαια του Δευτερονομίου2963. Ο M. KÖCKERT δέχεται την ενότητα των 

στίχων  9-31 με μια τριμερή θεματική διαίρεση με κριτήριο τις παραινέσεις των 

στ. 9. 25. 232964. 

 

III.3.2. Η τριμερής δομή  του Δευτ. 4. 

Παρατηρήθηκε από πολλούς ερευνητές μια ομοιότητα της δομής του 

Δευτ. 4,1-31 με κείμενα από συνθήκες ειρήνης και υποτέλειας ηγεμόνων με 

κάποιον ισχυρό μονάρχη που είναι γνωστά από την αρχαία Ανατολή2965. 

Πρόκειται για ομοιότητες και παράλληλα στη δομή, αλλά και στο περιεχόμενο. 

Τα κείμενα των αρχαίων αυτών διπλωματικών συνθηκών ακολουθούν τριμερή 

διαίρεση. Αποτελούνται συνήθως από έναν ιστορικό πρόλογο (1), το κύριο μέρος 

2961 T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium ...ό.π. σελ. 98. 
2962 E. OTTO: „Deuteronomium 4: Die Pentateuchredaktion..ό.π. σελ.  196-222, βλ. επίσης T. 
KRÜGER: „Zur Interpretation der Sinai/Horeb-Theophanie in Deut. 4,10-14“ στο R. Kratz, T. 
Krüger & K. Schmid: Schriftauslegung in der Schrift, Berlin 2000, σελ.  85-90. Πρβλ. τον F. 
HARTENSTEIN, ο οποίος δέχεται τη θεωρία του G. Braulik στο έργο: „Die unvergleiche 
«Gestalt» JHWHs...ό.π. σελ. 56.  
2963 S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus... ό.π., σελ. 
75-76. 
2964  Ο ερευνητής βασίζεται στη διαίρεση των E. TALSTRA & C.H.J. VAN DER MERWE: 
„Analysis, Retrieval and the Demand for more Data. Integrating the Results of a Formal 
Textlinguistic and Cognitive Based Pragmatic Approach to the Analysis of Deut. 4: 1-40“ στο 
J. Cook: Bible and Computer. The Stellenbosch AIBI-6 Conference, Leiden 2002, σελ. 43-78.  Βλ. M. 
KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots...ό.π. σελ 278-279. 
2965  Τ. VEIJOLA: „Bundestheologische Redaktion im Deuteronomium... ό. π. σελ. 259 & του 
ιδίου: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium Kap. 1,1-16,17, Göttingen 2004, σελ. 102-103, πρβλ. 
N. LOHFINK:  Verkündigung des Hauptgebots in der jüngsten Schicht des Deuteronomiums 
(Dt 4,1-40)“ στο του ιδίου Höre Israel! Auslegung von Texten aus dem Buch Deuteronomium, 
Düsseldorf 1965, σελ. 92-93 και αναδημοσίευση  στο έργο του ιδίου Studien zum 
Deuteronomium und zur deuteronomistischen Literatur I, (SBA 8) Stuttgart 1990, σελ. 170-171. 
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(2) και έναν επίλογο (3). Συνήθως, μια ιστορική αναδρομή, όπως εκείνη του 

Δεκαλόγου παίζει τον ρόλο του ιστορικού προλόγου. Στην συνέχεια έπεται ο 

πυρήνας της συνθήκης, στον οποίο αναφέρονται  οι κύριοι όροι της συμφωνίας 

και τέλος παρατίθενται οι ευλογίες και οι κατάρες για εκείνους που θα τηρήσουν 

ή θα παραβούν αντίστοιχα την συνθήκη.  Στην σύγκριση αυτή επισημαίνονται οι 

ακόλουθες ομοιότητες: α) Ο ιστορικός πρόλογος των συμφωνητικών εγγράφων 

θα μπορούσε να αναζητηθεί στους στίχους 1, 3 και 9-14. β) Μετά τον πρόλογο 

ακολουθεί συνήθως η διακήρυξη των όρων της συμφωνίας, όπως οι εντολές της 

απαγόρευσης της λατρείας των ξένων θεών και των ειδώλων τους στους στίχους 

15-24. γ) Ακολουθούν οι κατάρες για εκείνον που θα παραβεί την συμφωνία. Στο 

Δευτ. 4 το ρόλο αυτό παίζει η ενότητα των στ. 25-28, στην οποία αναφέρονται οι 

κυρώσεις που έπονται της παράβασης. Ενώ, η επαγγελία για ένα νέο μέλλον (στ. 

29-31) θα μπορούσε να αναλογεί στην τυπική ευλογία στο τέλος των εγγράφων 

αυτών. Σαφή αναλογία με κείμενα της Αρχαίας Ανατολής παρουσιάζει και ο στ. 

26, επειδή ο Μωυσής καλεί τον ουρανό και την γη ως μάρτυρες για την διαθήκη, 

όπως συμβαίνει και σε δυο ακόμη σημεία στο Δευτερονόμιο2966. Ο ουρανός και η 

γη καλούνται ως μάρτυρές σε χετιτικά συμφωνητικά κείμενα της 2ης π.Χ. 

χιλιετίας, αλλά και στην αραμαϊκή συνθήκη Sefire που χρονολογείται τον 8ο  π.Χ. 

αιώνα2967. Παρόμοιες αντιλήψεις εμφανίζονται  και στον Όμηρο2968.  

2966  Δευτ. 30,19 & 31,28.        
2967 Ένα παράδειγμα είναι η ειρηνευτική συνθήκη ανάμεσα στο Ραμσή Β΄ και τον 
Χαττουσίλι Γ΄. Η επίκληση ουρανού και γης βρίσκεται στην παράγραφο 21 της 
ιερογλυφικής μετάφρασης (Λίστα των Όρκων) που βρέθηκε στο Καρνάκ και στο Ραμσείο 
της Αιγύπτου (βλ. τη μετάφραση E. EDEL: “Das ägyptisch-hethitische Friedensvertrag 
zwischen Ramses II. und Hattusili III”, στο TUAT I/2 σελ. 151)  πρβλ. Την αραμαϊκή 
συνθήκη Sefire I A 11-26 (μετάφραση υπό O. RÖSSLER: "Aramäische Staatsverträge", στο 
TUAT I/2 σελ. 180). Στην αραμαϊκή αυτή συνθήκη καλούνται ο Ουρανός και η Γη ως θεοί, 
στο Δευτερονόμιο όμως αναφέρονται ως απομυθοποιημένα στοιχεία της φύσης. βλ. T. 
VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium... ό.π. σελ. 102-103. σημ. 531. 
2968 Στους θεούς ως μάρτυρες και φύλακες των όρκων στον Όμηρο συναριθμούνται και ο 
ἠλιος με την γη ως θεότητες. βλ. στην Ιλιάδα 3,276-280: «Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν μεδέων 
κύδιστε μέγιστε͵ Ἠέλιός θ΄͵ ὃς πάντ΄ ἐφορᾷς καὶ πάντ΄ ἐπακούεις͵ καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα͵ καὶ 
οἳ ὑπένερθε καμόντας ἀνθρώπους τίνυσθον ὅτις κ΄ ἐπίορκον ὀμόσσῃ͵ ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε͵ 
φυλάσσετε δ΄ ὅρκια πιστά·» πρβλ. και 19,258-260: «ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ὕπατος καὶ 
ἄριστος Γῆ τε καὶ Ἠέλιος καὶ Ἐρινύες͵ αἵ θ΄ ὑπὸ γαῖαν ἀνθρώπους τίνυνται͵ ὅτις κ΄ ἐπίορκον 
ὀμόσσῃ». Για το ζήτημα βλ. J. PAIRMAN-BROWN: Israel and Hellas (BZAW 231), Berlin-New 
York 1995 σελ. 267-272. 
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Για την απαγόρευση των ειδώλων και το ανεικόνιστο του θεού στο 

κείμενο Δευτ. 4,9-31 είναι σημαντικές και οι τρεις ενότητες2969. Οι δυο πρώτες 

αναφέρονται στην αποκάλυψη του θεού στο Σινά/Χωρήβ  και την παράδοση του 

νόμου. Η πρώτη αναφέρεται στο γεγονός της αποκάλυψης του Γιαχβέ αλλά και 

στην παράδοση και την καταγραφή του Νόμου στις δυο πλάκες (Δευτ. 4,10-14). 

Κατά αναλογία με τις συνθήκες των υποτελών ηγεμόνων της αρχαίας Ανατολής 

θα μπορούσε το τμήμα αυτό να ονομαστεί ιστορικός πρόλογος. Την δεύτερη 

ενότητα συνιστούν οι στ. 15-23 που αποτελούν και τον πυρήνα του έργου, δηλαδή 

τους όρους της συνθήκης. Και τέλος ακολουθούν οι κυρώσεις που έπονται της 

παραβάσεως και βρίσκονται στους στ. 25-28, καθώς και οι ευλογίες στην ενότητα 

των στ. 29-31, όπου δίνεται η ελπίδα για ένα νέο μέλλον, το οποίο εγγυάται ο 

Γιαχβέ ως θεός φιλεύσπλαχνος και ελεήμων (אל רחום). 

 

III.3.3. Ο Ιστορικός Πρόλογος 

Το όλο κείμενο έχει την μορφή μιας παραίνεσης του Μωυσή προς τον λαό, 

όπως όλο το Δευτερονόμιο με σκηνικό τα υψίπεδα της Μωάβ. Στον πρώτο στίχο 

χρησιμοποιείται ανεστραμμένη εξαιτίας του εισαγωγικού «και τώρα» (ועתה) η 

προτροπή «θυμήσου Ισραήλ» ( (שמע ישראל   από το Δευτ. 6,42970. Μόνο που 

αντικείμενο του ρήματος δεν είναι μια πρόταση ή μια ομολογία, αλλά οι 

συγκεκριμένοι νόμοι και διατάξεις (החקים והמשפטים), τους οποίους ο Μωυσής ως ο 

κατεξοχήν διδάσκαλος του Ισραήλ διδάσκει (מלמד) στον λαό2970F

2971. Σύμφωνα με το 

στίχο 14 πρόκειται για νόμους και διατάξεις που τώρα στα οροπέδια της Μωάβ 

διδάσκει στις φυλές ο Μωυσής και θα ισχύσουν στην γη της επαγγελίας μετά 

την κατάκτησή της2971F

2972.  

Στην ιστορική αυτή περικοπή (10-13) περιγράφεται συνοπτικά η παράδοση 

του νόμου στο Χωρήβ, όπως εκτίθεται αναλυτικά  στις διηγήσεις της Εξόδου (19-

20) και του Δευτ. 5, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι  το Δευτ. 4 προϋποθέτει τις 

2969 Βλ. M. KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots...ό.π. σελ. 278-279. 
2970 T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 99. 
2971  T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 99-100.  
2972  T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 101. 
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διηγήσεις αυτές2973. Τα σημαντικότερα στοιχεία της φύσης που συνοδεύουν την 

αποκάλυψη στο ιερό όρος είναι το σκότος, ο γνόφος, η θύελλα και το πυρ2974. Εδώ 

αναφέρεται ότι ο Γιαχβέ μίλησε μέσα από το πυρ, μια παράσταση, την οποία έχει 

το Δευτ. 5,4 και έρχεται σε αντίθεση με τη διήγηση της Εξόδου που ο Γιαχβέ 

μίλησε στους Ισραηλίτες από τον ουρανό (Εξ. 20,22).  Στο Δευτ. 4,36 αναφέρεται 

μια άποψη που συνθέτει τις δυο παραστάσεις: «Από τον ουρανό σου έδωσε την 

δυνατότητα να ακούσεις την φωνή του για να σε διδάξει και επί της γης σου 

επέτρεψε να δεις την μεγάλη φωτιά του και να ακούσεις τους λόγους του μέσα από 

την φωτιά»2975. Στο κεφάλαιο αυτό αποδίδονται εναρμονισμένες και οι δύο 

παραστάσεις, δηλαδή ακούγονται οι λόγοι του Γιαχβέ μέσα από την φωτιά, ενώ 

ταυτόχρονα η φωνή του θεού γίνεται αντιληπτή και από τον ουρανό2976. Φαίνεται 

ότι ορισμένες  αντιθέσεις  εξομαλύνονται με στόχο προφανώς να παρουσιαστεί 

όσο γίνεται μια πιο ενιαία παράδοση στα γεγονότα της αποκάλυψης του Σινά. 

Πάντως το Δευτ. 4 συμφωνεί με το Δευτ. 5 και τα κεφ. Εξ. 19-20 ότι ο Γιαχβέ 

παρέδωσε τον Δεκάλογο στους Ισραηλίτες στο συγκεκριμένο όρος 

Σινά/Χωρήβ2977.    

Το β΄ ημιστίχιο του στ. 12 φαίνεται να διακόπτει την ροή της περιγραφής της 

αποκάλυψης που  πρέπει να συνεχίζει στο στ. 13, στον οποίο αναφέρεται το 

2973  Τ. KRÜGER: „Zur Interpretation der Sinai/Horeb-Theophanie in Deut. 4,10-14... ό. π. σελ. 
88-90 & T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 100. 
2974  Το Δευτ. 4,11, αν και εμφανίζει την αποκάλυψη πιο συνοπτικα από το Εξ 19,16-19  
φαίνεται ότι συμφωνεί με το Δευτ. 5,22. Είναι σημαντικό ότι όλα τα φυσικά στοιχεία και 
φαινόμενα που υπηρετούν την αποκάλυψη, όπως η νεφέλη και το πυρ δεν έχουν 
συγκεκριμένη ή σταθερή μορφή, πράγμα που παίζει κεντρικό ρόλο στους στ. 15-18 και 
25-28. Βλ. E. NIELSEN: Deuteronomium (HAT), Tübingen 1997,σελ. 60.  
2975  Αυτή την εναρμόνιση σχολιάζει και ο ιουδαίος σχολιαστής του Μεσαίωνα Ρασί. 
Υποστηρίζεται ότι αυτή η εναρμόνιση μάλλον ανήκει στην δεύτερη πολύ νεώτερη 
θεολογική επεξεργασία του κειμένου βλ. T.KRÜGER, „Zur Interpretation der Sinai/Horeb-
Theophanie...ό.π. σελ. 89 σημ 16. 
2976  βλ. T.KRÜGER, „Zur Interpretation der Sinai/Horeb-Theophanie in Deut.4,10-14“...ό. π. 
σελ. 89. 
2977 Βλ.  T.KRÜGER, „Zur Interpretation der Sinai/Horeb-Theophanie in Deut.4,10-14 ...ό. π. 
σελ. 89. Για το ζήτημα των ονομάτων Σινά και Χωρήβ βλ. L. PERLITT: “Sinai und Horeb”, 
στο H. Donner, R. Hanhart & R. Smend: Beiträge zur Alttestamentliche Theologie – Festschrift für 
Walter Zimmerli, Göttingen 1977, σελ. 302-322 ή την ανατύπωση στο έργο του L. PERLITT: 
Deuteronomium –Studien, Tübingen 1994, σελ. 32-49. 
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περιεχόμενο των λόγων του Γιαχβέ2978.  Το ημιστίχιο αυτό σχετίζεται με τον στίχο 

15 και θα πρέπει να ανήκει στην ίδια θεολογική επεξεργασία με την δεύτερη 

ενότητα που έχει σαν στόχο να δείξει ότι η αποκάλυψη του Γιαχβέ  ήταν 

αποκάλυψη της φωνής, των λόγων του και όχι της μορφής του. Το περιεχόμενο  

της μέσω της ακοής αντιληπτής αποκάλυψης του Γιαχβέ ορίζεται στο στ. 13 ως η 

διαθήκη του (בריתו), η οποία με την σειρά της διασαφηνίζεται ως διαθήκη που 

καθορίζουν οι Δέκα Λόγοι. Οι Δέκα Λόγοι καταγράφηκαν από τον ίδιο τον 

Γιαχβέ στις δυο λίθινες πλάκες. Είναι σαφές ότι η παράσταση αυτή  ακολουθεί 

το Δευτ. 5,2 (πρβλ. Εξ. 34,28 & Δευτ. 10,4)2978F

2979. Ο Γιαχβέ παρουσιάζεται ως ο 

ουράνιος γραφέας που με την προφορική και γραπτή αποκάλυψη δικαιώνει την 

γραπτή και προφορική διδασκαλία του Νόμου από τον Μωυσή2979F

2980.  

Είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκαθαρίζεται εδώ με βάση το Δευτ. 5 ότι η 

Διαθήκη βασίζεται στον Δεκάλογο που γράφτηκε από τον ίδιο τον Γιαχβέ και ότι 

ο Μωυσής πήρε την εντολή από τον θεό να διδάξει νόμους και διατάξεις ( החקים

 Οι διατάξεις του Μωυσή δεν θα πρέπει έτσι να κατανοηθούν ως τα .(והמשפטים

κείμενα της διαθήκης με τον θεό, αλλά ως διατάξεις , νόμοι και κανονισμοί που 

αναλύουν και εξηγούν  τον Δεκάλογο2980F

2981. Ο λόγος για τον οποίο ο Μωυσής 

διδάσκει στον Ισραήλ τους νόμους και τις διατάξεις που θα ισχύσουν στην γη της 

επαγγελίας τώρα στην Μωάβ αναφέρεται στο στ. 22 και δεν είναι τίποτα άλλο 

από το θάνατο του Μωυσή πριν από την είσοδο στην γη της επαγγελίας και την 

κατάκτηση της χώρας. 

 

 

 

 

2978  T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium Kap. 1,1-16,17, Göttingen 2004, σελ. 100-
101. 104. 
2979  T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium Kap. 1,1-16,17, Göttingen 2004, σελ. 101. 
2980  T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 101. 
2981  Με τις παρατηρήσεις αυτές διορθώνονται ασάφειες του βιβλίου της Εξόδου για τα 
ζητήματα της αποκάλυψης, του Δεκαλόγου, αλλά και της σχέσης του με τις νομικές 
συλλογές του βιβλίου της Εξόδου, όπως είναι το βιβλίο της Διαθήκης και ο πυρήνας του 
αρχικού Δευτερονομίου. Βλ. T.KRÜGER: „Zur Interpretation der Sinai/Horeb-Theophanie in 
Deut 4,10-14...ό. π. σελ. 90-92. 
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III.3.4. Η απαγόρευση ως συνέπεια της αποκάλυψης του Γιαχβέ 

(κύριο Μέρος) 

III.3.4.α. Η αποκάλυψη (Δευτ 4,12) 

Την περιγραφή της αποκάλυψης του Γιαχβέ και της παράδοσης του 

Δεκαλόγου συμπληρώνει ο συντάκτης  στο στ. 12 με το σχόλιο του β΄ ημιστιχίου 

ως εξής: «εσείς ακούσατε μόνο  την φωνή (τον ήχο, קול) των λόγων,  μια μορφή 

 Όπως φαίνεται από την .«(קול ,έναν ήχο) δεν είδατε, παρά μόνο μια φωνή (תמונה)

συνέχεια στον στ. 15, η προσθήκη αυτή δημιουργεί τα πλαίσια, στα οποία 

θεμελιώνεται η απαγόρευση των ειδώλων. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

διαπίστωση ότι κατά την αποκάλυψη δεν είδαν οι Ισραηλίτες, αλλά άκουσαν. 

Βέβαια, η άρνηση της βίωσης της θέας του θεού και η κατάφαση της ακοής της 

φωνής έχει μεγαλύτερη παραστατικότητα στην ελληνική μετάφραση του Εξ. 

20,18. Στο ελληνικό κείμενο λέγεται ότι όλος ο λαός του Ισραήλ «ἑώρα τὴν φωνὴν 

καὶ τὰς λαμπάδας καὶ τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος καὶ τὸ ὄρος τὸ καπνίζον»2981F

2982. Στην 

Πεντάτευχο των Σαμαρειτών γίνεται διάκριση των αισθήσεων και η φωνή 

γίνεται αντικείμενο στο ρήμα ακούω2982F

2983.   

Ο ισχυρισμός αυτός ταιριάζει με τις παραδόσεις (Εξ. 19-20 & Δευτ. 5) που 

κάνουν λόγο μόνο για το ότι ο Γιαχβέ μίλησε και έκανε τους λόγους του 

γνωστούς στον Ισραήλ μέσα από τον ουρανό και από το πυρ. Η παράδοση αυτή 

όμως έρχεται σε αντίθεση με την περιγραφή των κειμένων  Εξ. 24,10 και Αριθ. 

12,82984. Στην Έξοδο αναφέρεται ότι ο Μωυσής και οι πρεσβύτεροι είδαν το θεό 

του Ισραήλ (  Με την εκδοχή αυτή δεν συμφωνούν οι .(ויראו את אלהי ישראל

Εβδομήκοντα οι οποίοι μεταφράζουν «καὶ εἶδον τὸν τόπον͵ οὗ εἱστήκει ἐκεῖ ὁ θεὸς 

τοῦ Ισραηλ». Να μεταφράσει το στίχο αποφεύγει και το Ταργκούμ  που 

χρησιμοποιεί το ρήμα הזי και κάνει λόγο για την δόξα του θεού του Ισραήλ ( יקר

 του θεού από τον Μωυσή, τον ( חזה & ראה) Αλλά και πάλι η θέα .2985 (אלהא דישראל

2982 Ο εβραϊκός όρος στον πληθυντικό σημαίνει και τις βροντές, τα καιρικά φαινόμενα 
που συνοδεύουν τη θεοφάνεια και όχι τη φωνή των εντολών. βλ. W. GESENIUS: 
Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch, Berlin-Göttingen 171962, σελ. 706-707. 
2983 Βλ. R. RENDTORFF: „Was verbietet das alttestamentliche Bildervebot“,  στο R. Bernhardt & U. 
Link – Wieczorek: Metapher und Wirklichkeit, Göttingen 1999, σελ  60-61 ιδιαιτ. σημ 13.  
2984  T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium... ό.π. σελ. 104. 
2985 Βλ. M. JASTROW: Dictionary of the Talmud… ό.π. σελ. 592-593. 

703 
 

                                                             



Ααρών και τους πρεσβυτέρους στο Εξ. 24,9-11 δεν προσφέρει κάποια περιγραφή 

της μορφής. Περιγράφεται μόνο το υποπόδιο από λαζουρίτη, το ορυκτό του 

ουρανού, σύμφωνα με την μεσοποταμιακή θεολογία και προφανώς η διήγηση 

αυτή σχετίζεται με τα οράματα του Ιεζεκιήλ (κεφ. 1 & 10), όπου ανοίγει ο 

ουρανός, ο οποίος αποτελείται από γαλανό λαζουρίτη2986.      

Στο βιβλίο των Αριθμών (12,8) κατά την υπεράσπιση του Μωυσή από τον 

Γιαχβέ αναφέρεται ότι ο Μωυσής είδε την μορφή (תמונה) του Γιαχβέ. Στην 

περίπτωση αυτή οι Εβδομήκοντα, όπως το Ταργκούμ, αντικαθιστούν την λέξη 

«μορφήν» με τον όρο «δόξαν». Ο θεός της Π.Δ. ακόμη και στις παρακλήσεις του 

Μωυσή να μάθει το όνομά του ή να αντικρίσει την μορφή του δίνει αρνητική 

απάντηση2987. Μάλιστα, στην περίπτωση της θέας του προσώπου του θεού 

θεωρείται αδύνατο ο θνητός να παραμείνει στη ζωή2988. Στην παράκληση του 

ένας προφήτης σαν τον Μωυσή δύναται να προσβλέψει μόνο στα "ὀπίσω", επειδή 

το πρόσωπο του θεού δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί2989. Ο θεός, όπως φαίνεται 

στο Δευτερονόμιο, αποκαλύπτεται και ταυτόχρονα κρύπτεται, καθιστά την 

παρουσία του γνωστή, αποκαλύπτει την φωνή του, αλλά δεν αποκαλύπτει την 

μορφή του. Είναι ένας θεός, ο οποίος παρά την αποκάλυψή του παραμένει 

κρυμμένος και αθέατος (πρβλ. τον χαρακτηρισμό אל מסתתר)2990.  Επομένως, η 

αποκάλυψη είναι και παραμένει αποκάλυψη των λόγων του θεού, είτε οι λόγοι 

είναι γραπτοί, όπως ο Δεκάλογος, είτε προφορικοί στον Μωυσή.  

Το Δευτ. 4 είναι ένα κείμενο για την προφορική και την γραπτή αποκάλυψη 

των Δέκα Λόγων του Γιαχβέ στο όρος Σινά/Χωρήβ, αλλά και την διακήρυξη ότι 

αυτοί οι Λόγοι αποτελούν την διαθήκη του Γιαχβέ με τον Ισράηλ. Συνήθως, στο 

Δευτερονόμιο η διαθήκη καθορίζεται με γνώμονα την πρώτη εντολή, την 

απαγόρευση της λατρείας ξένων θεών2991. Όμως, στο κείμενο αυτό τονίζεται η 

απαγόρευση των ειδώλων ως πρακτική εφαρμογή της πρώτης εντολής, από την 

2986 Βλ. F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs… ό. π. σελ. 62. 
2987  Για την άρνηση βλ. S. SCHREINER: „Die Ambivalenz des Bildes: Jüdische Kunst und 
biblisches Bilderverbot“, στο  Orientierung.62. (1998), σελ. 104. 
2988  Εξ. 33,20. 
2989  Εξ. 33,23. 
2990  Ησα. 45,15. Βλ.  S. SCHREINER: „Die Ambivalenz des Bildes… ό. π. σελ. 104. 
2991  T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 103. 
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τήρηση της οποίας εξαρτάται η παραμονή στην χώρα και η κατοχή της γης της 

επαγγελίας2992. 

 

 

III.3.4.β. H αποκάλυψη της φωνής και όχι της μορφής  (Δευτ 4, 15-19) 

Στην αρχή του β΄ μέρους εμφανίζεται και πάλι η παραίνεση «προσέξτε πολύ 

τους εαυτούς σας (τις ψυχές σας)» (στ. 15).  Κατά πολύ ιδιαίτερο τρόπο αντί για 

την πρόταση που προσδιορίζει το αντικείμενο, δηλαδή τι ακριβώς θα πρέπει να 

προσέχουν (στ. 16) προηγείται η αιτιολόγηση της όλης προειδοποίησης. Επειδή 

την ημέρα που μίλησε ο Γιαχβέ στο Χωρήβ μέσα από την φωτιά δεν είδαν καμία 

μορφή (כל תמונה), για αυτό και μόνο το λόγο δεν πρέπει να παρανομήσουν και να 

κατασκευάσουν είδωλο (פסל), ομοίωμα από οτιδήποτε (תמונת כל). 

  Το σημείο αυτό παρουσιάζει  πολύπλοκη σύνταξη και πολύ περισσότερα 

στοιχεία από τις επαναλήψεις της απαγόρευσης στους στ. 23 και 25. Για τον λόγο 

αυτό θεωρείται ότι  πρέπει να συνιστά δευτερεύουσα προσθήκη. Βασικό 

επιχείρημα είναι ότι η ίδια η απαγόρευση στους επόμενος στίχους (στ. 23 & 25) 

αναφέρεται σε «είδωλο, ομοίωμα από οτιδήποτε» (  χωρίς κάποια (פסל תמונת כל

επιπλέον εξήγηση2993. Όμως,  εδώ παρουσιάζεται μια επεξεργασία, η οποία δίνει 

ένα πιο λεπτομερές χαρακτηρισμό του όρου είδωλο (פסל). Αυτό επιτυγχάνεται με 

την σύνδεση των όρων μορφή και εικόνα «μορφή οποιασδήποτε εικόνας» ( תמונת כל

 «και την χαρακτηριστική  επανάληψη της λέξης «ομοίωμα-παράδειγμα-είδος (סמל

η οποία αναφέρεται σε πέντε δυνατότητες απεικόνισης2993F ,(תבנית)

2994. Ομοφωνία 

επικρατεί  ότι η γλώσσα και η ορολογία θυμίζουν τον Ιερατικό Κώδικα και 

δείχνουν την βαθειά σχέση του κειμένου με το Γεν.1, καθώς και την απαγόρευση 

στο κείμενο του Δεκαλόγου2994F

2995. 

2992  T.VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 103. 
2993 Βλ. T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 106 πρβλ. M. KÖCKERT: 
„Die Entstehung…ό.π. σελ. 277 σημ. 23. 
2994 Βλ. D. KNAPP: Deuteronomium 4 - Literarische Analyse und theologische Interpretation, 
Göttingen 1987, σελ. 36-37. Πρβλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 210. Πρβλ. T. 
VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 106. 
2995 Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 208-210, E. OTTO: „Deuteronomium 4… ό. 
π. σελ. 216-220, T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό. π. σελ. 106 &  S. PETRY: 
Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό. π. σελ. 82. 
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  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κείμενο του στ. 16β που συνεχίζει 

έως και τον στ. 18, στον οποίο εμφανίζεται ο όρος ομοίωμα-παράδειγμα-είδος 

 ,"που σημαίνει "χτίζω בנה Ο όρος αυτός παράγεται από το ρήμα  .(תבנית)

"κατασκευάζω" και προσδιορίζει την εξωτερική μορφή ενός ανθρώπινου 

δημιουργήματος. Ο όρος תבנית  συναντάται και στα κείμενα Εξ. 25,9. 40 και Γεν. 

1,14-27 και φαίνεται ότι στο Δευτ 4 ο συγγραφέας  προϋποθέτει την διήγηση της 

δημιουργίας του κόσμου2996. Προφανώς η επεξήγηση αυτή σε συνοπτική μορφή 

μπήκε στο Δεκάλογο με τις αναφορικές προτάσεις που προσδιορίζουν τον όρο 

ομοίωμα (תמונה)2996F

2997.  

Σύμφωνα με τους D, KNAPP, C. DOHMEN και  T. VEIJOLA2998 η συνέχεια 

του στ. 16α βρίσκεται στο στ. 19, όπου μετά την απαγόρευση των ειδώλων 

διατυπώνεται στον ενικό αριθμό, δηλαδή στον κάθε Ισραηλίτη, η απαγόρευση 

της λατρείας του ηλίου, της σελήνης, των άστρων και όλης της στρατιάς του 

ουρανού.  Σαφές είναι ότι η ειδωλολατρία και η λατρεία ξένων θεών, ακόμα και 

των ουρανίων σωμάτων θεωρείται από τους συντάκτες ως ένα και το αυτό 

φαινόμενο2999. Βέβαια από το Δευτ. 4 απουσιάζει ο όρος άλλοι θεοί (אלהים 

2999F(אחרים

3000, μια ένδειξη που συνηγορεί υπέρ μιας ύστερης χρονολόγησης του 

κειμένου. Η απαρίθμηση των αστρικών θεοτήτων είναι κάτι συχνό στην Π.Δ.3000F

3001 

2996 Για τον E. OTTO η επεξεργασία των στίχων αυτών δείχνει ότι ο συντάκτης έχει 
υπόψιν του όλη την Πεντάτευχο σε ενότητα. Κατά τη γνώμη του ο συντάκτης του Δευτ. 4 
θα πρέπει να είναι ο συντάκτης που ευθύνεται για τη ένωση του Δευτερονομίου με τα 
πρώτα τέσσερα βιβλία της Πεντατεύχου βλ. του ιδίου „Deuteronomium: Die 
Pentateuchredaktion…ό.π. σελ. 216-220, πρβλ. T.KRÜGER: „Zur Interpretation der 
Sinai/Horeb-Theophanie...ό.π. σελ. 85-94 & M. KÖCKERT: „Die Entstehung…ό.π. σελ. 277 
σημ. 23. 
2997 S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., σελ. 
42-43. 82. 
2998 D. KNAPP: Deuteronomium 4… ό.π. σελ. 37. 88-89, T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose 
Deuteronomium... ό.π. σελ. 106 
2999 T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium... ό.π. σελ. 106. 
3000 Οι απουσία του όρου אלהים אחרים είναι ένα δείγμα της μονοθεϊστικής σκέψης των 
συντακτών. Γίνεται λόγος για είδωλα, εικόνες και ομοιώματα, αλλά οι άλλοι θεοί δεν 
αναφέρονται ποτέ, όπως αντίθετα συμβαίνει στην αρκετά όμοια ενότητα Δευτ. 29,15-27. 
Αυτό πιθανόν δηλώνει ένα προχωρημένο στάδιο στην ανάπτυξη του Μονοθεϊσμού. βλ. E. 
OTTO: „Deuteronomium: „Die Pentateuchredaktion…ό.π. σελ. 206. Πρβλ. G. BRAULIK: 
“Das Deuteronomium und die Geburt des Monotheismus”,  του ιδίου Studien zur Theologie des 
Deuteronomiums, (SBA 2) Stuttgart 1988, σελ. 282. 
3001 Δευτ. 17,3. 2 Βασ. 23,5. Ιερ. 8,2. 
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και πιθανώς να σχετίζεται με την πραγματική πρόκληση αυτών των λατρειών 

κατά την ασσυριακή κατάκτηση του βασιλείου του Ιούδα μια  περίοδο πολιτικής 

και πολιτιστικής επιρροής3002. Η ίδια πρόκληση δύναται να ενταχθεί και στην 

εποχή της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας.  

Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί η ιδέα ότι ο Γιαχβέ μοίρασε στους άλλους 

λαούς τους αστρικούς αυτούς θεούς για να τους λατρεύουν. Ίσως  μπορεί να 

γίνει κατανοητή σαν μια απάντηση, όπως στα Δευτ. 29,25 και 32,8, στο ερώτημα 

γιατί δεν γίνεται αποδεκτή η μοναδικότητα του Γιαχβέ από τους άλλους λαούς 

και δεν τον λατρεύουν3003. Μάλλον στο κείμενο φαίνεται ότι οι δευτερονομιστές 

αυτής της περιόδου δεν δέχονται την ελπίδα των προφητών, ότι μια μέρα όλοι οι 

λαοί θα λατρεύουν τον Γιαχβέ στο ιερό του όρος, την Σιώνγ. Αυτό που τους 

ενδιαφέρει είναι η ιδιαίτερη θέση του Ισραήλ ανάμεσα στους λαούς της γης3004 

και το ασύγκριτο του λαού αυτού πηγάζει από το ασύγκριτο του θεού τους.  

    

III.3.4.γ. Τα δημιουργήματα σύμφωνα με το Γεν 1. 

Απαραίτητη καθίσταται  η σύγκριση του τμήματος Δευτ. 4,16-19 με το 1ο 

κεφ.του βιβλίου της Γενέσεως. Τα δυο κείμενα αυτά, όπως φαίνεται, 

παρουσιάζουν δυο βασικές ομοιότητες, μια πρώτη με το σχήμα που προσδιορίζει 

η επανάληψη του όρου תבנית, ομοίωμα-παράδειγμα για τις δυνατότητες 

απεικόνισης εντός του κόσμου και μια δεύτερη με την αναφορά στα ουράνια 

σώματα (στ. 19). Στο Δευτ. 4 η επανάληψη του όρου תבנית (5 φορές) αναφέρεται 

κλιμακωτά στα όντα που περιλαμβάνει  το κοσμοείδωλο της  εποχής. Πρόκειται 

για τις εξής δυνατότητες: αρσενικό και θηλυκό (στ.16), ζώο που βρίσκεται στην 

γη, πτηνό που πετά στον ουρανό (στ. 17), ερπετό που σέρνεται στο χώμα, ψάρι 

που βρίσκεται στα ύδατα (στ. 18). Στην συνέχεια αναφέρονται τα ουράνια 

σώματα, ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια. Στο Γεν. 1  γίνεται λόγος στο στ. 16-17 

3002 T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 106. 
3003 Βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot…ό.π. σελ. 206 & T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose 
Deuteronomium...ό.π. σελ. 106. Για ανεκτικότητα απέναντι στις λατρείες των άλλων λαών 
κάνει λόγο και ο F-L .HOSSFELD: Der Dekalog…ό.π. σελ. 273. Πρβλ. S. PETRY: Die 
Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., σελ. 84 σημ. 447. 
3004 E.  AURELIUS : „Die fremden Götter im Deuteronomium“, στο M.Oeming & K. Schmid: 
Der eine Gott und die Götter, Polytheismus und Monotheismus im antiken Israel, Zürich 2003, σελ. 
168. 
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για τους ουρανούς και την δημιουργία του μεγάλου και του μικρού φωστήρα, του 

ήλιου για να κυριαρχεί την ημέρα και της σελήνηςια να κυριαρχεί τη νύχτα 

(χωρίς να κατονομάζονται). Λόγος γίνεται και για την δημιουργία των άστρων. 

Στην συνέχεια εκτίθεται (στ. 20-21) η δημιουργία των υδρόβιων όντων και των 

πουλιών και  αργότερα (στ. 24-25)  η δημιουργία των ζώων και των ερπετών της 

γης. Τέλος, παρουσιάζεται η δημιουργία του ανθρώπου με την παρατήρηση ότι ο 

θεός  δημιούργησε τον άνθρωπο ως αρσενικό και θηλυκό (στ. 27).  

 Είναι φανερό ότι όχι μόνο οι στ. 16-18, αλλά και ο στ. 19 που αναφέρεται 

στον κίνδυνο της λατρείας των ουράνιων σωμάτων αποτελούν μια 

αντεστραμμένη αντιγραφή της διήγησης της δημιουργίας (Γεν. 1) σε κάποια 

σημεία κατά λέξη, σε άλλα απλώς νοηματικά3005. Πρόκειται για τις δυνατότητες 

απεικόνισεις του θεού με πρότυπο (תבנית) τα δημιουργήματα στην γη, τον 

ουρανό και τα ύδατα. Μόνο που ο κατάλογος αρχίζει με «τὸν ἄνθρωπον… ἄρσεν 

καὶ θῆλυ» (Γεν 1,27), όπως ο Δευτεροησΐας πρώτος σκωπτικά παρατηρεί για τα 

είδωλα και την κατασκευή τους (Ησα. 44,13 ). Ο κατάλογος συνεχίζει με τα λοιπά 

πλάσματα της έκτης ημέρας, εκείνα της πέμπτης ημέρας, και συνεχίζει έως και 

τους δυο μεγάλους φωστήρες και τα άστρα της τέταρτης ημέρας. Είναι σαφές ότι 

ο όρος ο תבנית χαρακτηρίζει τις επιλογές που έχει ο κατασκευαστής για να 

φτιάξει ένα είδωλο (פסל) με την μορφή οποιασδήποτε εικόνας (  ,(תמונת כל סמל

ομοίωμα-παράδειγμα (תבנית) ενός ανθρώπου, άνδρα ή γυναίκας, είτε των ζώων 

της έκτης ημέρας, είτε των πετεινών του ουρανού, των ερπετών και των 

πλασμάτων της θάλασσας της πέμπτης ημέρας, ακόμα και των άστρων του 

ουρανού ή του ήλιου και της σελήνης της τέταρτης ημέρας της δημιουργίας. 

Επομένως, πρόκειται για τον κατάλογο του 1ου κεφ. της Γενέσεως, μόνο που 

αυτήν την φορά πρώτος αναφέρεται ο άνθρωπος και στην συνέχεια τα υπόλοιπα 

δημιουργήματα, αντίστροφα μέχρι τον ήλιο και την σελήνη. Οπότε, είναι 

λογικότερο τα ουράνια σώματα (στ. 19) να συνυπολογιστούν με τους στίχους 16-

18, τους οποίους θεωρούν πολλοί ερευνητές ως προσθήκη στο αρχικό κείμενο. 

3005 S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π., σελ. 
82. Για την αντίθετη γνώμη, δηλαδή ότι η λατρεία αστρικών θεοτήτων υπήρξε 
πραγματικός κίνδυνος την εποχή της συγγραφής της ενότητας και ότι δεν έχει ουδεμία 
σχέση με το Γεν. 1, 14-18  βλ. T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό. π. σελ. 
106 σημ. 552. 
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Και αφού οι λόγοι για τα ουράνια σώματα συνεχίζονται έως και τον στίχο 20, 

τότε όλο το β΄ μέρος θα πρέπει να θεωρηθεί, όπως τονίζει ο Ε. ΟΤΤΟ ένα ενιαίο 

κείμενο3006. 

Η λατρεία όμως των αστρικών θεοτήτων είναι μια πραγματικότητα, η 

οποία αναφέρεται άλλη μια φορά στο Δευτερονόμιο. Πρόκειται για το Δευτ. 17,2-

7, όπου στο στ. 3 αναφέρεται λατρεία και προσκύνηση στον ήλιο, την σελήνη και 

όλη την στρατιά του ουρανού. Όμως στο κεφ. 17 το τρίπτυχο αυτό παρατίθεται 

σε συνωνυμικό παραλληλισμό με τους άλλου θεούς (אלהים אחרים). Αντίθετα, το 

Δευτ. 4 αποφεύγει όχι τυχαία τον όρο "άλλοι θεοί"3006F

3007. Επομένως ο συντάκτης του 

Δευτ. 4 που απευθύνεται στον Ισραήλ, αν και γνωρίζει τις παραπάνω 

παραδόσεις, δεν αναφέρεται στα ουράνια σώματα ως θεούς, αλλά τα παραθέτει 

σε μια απαρίθμηση των όντων ως δημιουργημάτων του θεού. Στο κείμενο 

υποβιβάζονται τα ουράνια σώματα που θεωρούνταν θεοί σε απλά 

δημιουργήματα, κτίσματα του δημιουργικού έργου του Γιαχβέ3007F

3008.  

Η παράσταση περιπλέκεται περισσότερο με την ιδέα ότι ο Γιαχβέ είναι 

εκείνος που μοίρασε στους λαούς τα ουράνια σώματα για να τα λατρεύουν. Την 

ιδέα αυτή, ότι ο Γιαχβέ είναι εκείνος που μοιράζει αντικείμενα λατρείας, 

γνωρίζει και το Δευτ. 32,8-9 όπου ο Γιαχβέ ονομάζεται Ύψιστος και διαχωρίζει 

την ανθρωπότητα σε περιοχές, σύμφωνα με τις θεότητες που θα λατρεύουν, ενώ 

κρατά για τον εαυτό του τον Ισραήλ3009. Σύμφωνα με το Δευτ. 4,20 ο Ισραήλ 

διαφοροποιείται μέσω της εξόδου από την Αίγυπτο και της σχέσης του με τον 

Γιαχβέ, δηλαδή μέσα από την εκλογή του.  

3006 Με τη σύγκριση αυτή φαίνεται ότι το επιχείρημα του D. KNAPP για την ερμηνεία των 
στ. 16α-18 ως μεταγενέστερη προσθήκη να μην ευσταθεί. Ο στ. 19 μοιάζει περισσότερο να 
βρίσκεται σε ενότητα με τους παραπάνω στίχους και όλο το β΄ μέρος. Βλ. E. OTTO: 
„Deuteronomium: Die Pentateuchredaktion…ό. π. σελ. 218. 
3007 S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό. π. σελ. 
83. 
3008 S. PETRY: Die Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό.π. σελ. 
83. 
3009 Η αναφορά στα ουράνια σώματα φανερώνει μια εξέλιξη και σε μεταγενέστερα 
κείμενα εμφανίζονται στην θέση των θεών, αστερισμοί και ζώδια (Δαν 8,2-22), αλλά και 
οι άγγελοι των λαών (Δαν 10,20 & 12,1 και Σοφ. Σειρ. 17,17). Βλ. Ο. ΚAISER, Otto: „Der 
eine Gott und die Götter“, στο R. Kratz, T.Krüger & K.Schmid: Schriftauslegung in der Schrift, 
Berlin 2000, σελ. 343. 
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Το Δευτ. 17,3 θα πρέπει να είναι αρχαιότερο από το Δευτ. 4, επειδή 

αντιμετωπίζει τα ουράνια σώματα, τον ήλιο, την σελήνη και τα αστέρια όπως 

ακριβώς τους άλλους θεούς και θεωρεί την λατρεία τους ως παράβαση της 

εντολής της μονολατρίας του Γιαχβέ. Το Δευτ. 4 αναφέρεται στα ουράνια 

σώματα μετά από μια παραίνεση που αποκλείει οποιαδήποτε κατασκευή ενός 

ειδώλου, το οποίο αναπαριστά τη μορφή οποιουδήποτε όντος σε όλο το τριμερές 

κοσμοείδωλο. Δεδομένου ότι ο συντάκτης γνωρίζει το Γεν. 1, τα αστέρια, ο ήλιος 

και οι σελήνη δεν αναφέρονται ως αστρικές θεότητες, αλλά ως απλά φυσικά 

μεγέθη, ως ουράνια σώματα, δημιουργήματα και αυτά, όπως κάθε άλλο ον στον 

ουρανό και την γη.  

Έτσι με μια πρόσθετη αναφορά στις αστρικές θεότητες που ίσως έχουν 

μια ανεικόνιστη λατρεία ή λατρεία μέσα από σύμβολα προστίθεται με βάση το 

Γεν. 1 και κάτι ακόμα. Αποκλείονται όχι μόνο τα ανθρωπόμορφα ή τα ζωόμορφα 

είδωλα, αλλά ακόμα και τα σύμβολα των ουράνιων, αστρικών θεοτήτων, του 

ήλιου, της σελήνης και των άστρων που δεν ισχύουν πλέον ως θεοί, αλλά ως 

δημιουργήματα του ενός θεού. Η αντίληψη αυτή δεν είναι δυνατόν να μην 

συσχετιστεί με τις πληροφορίες του δευτερονομιστικού ιστορικού έργου για την 

μεταρρύθμιση του Ιωσία και την απομάκρυνση από τον ναό της Ιερουσαλήμ 

ιερών αντικειμένων για την λατρεία των ουρανίων σωμάτων. Ιδιαίτερα 

σημαντικό παραμένει το ερώτημα της σχέσης του Γιαχβέ με τις απεικονίσεις του 

ήλιου και της σελήνης έως και την κάθαρση του ναού3010.  

Τα ουράνια σώματα στα ακκαδικά κείμενα είναι γνωστά με δυο 

ονομασίες ως οι τόποι που βρίσκονται οι θεοί (manzazu)  και ως τα ομοιώματα των 

θεών (tamsilu)3011. Πίσω από την ιδέα αυτή φαίνεται πιθανό ότι κρύβεται το 

κήρυγμα του Δευτεροησΐα (Ησα. 40,25-26) για την εξουσία του Γιαχβέ επί των 

ουρανίων σωμάτων3012. Ο Γιαχβέ ελέγχει και κινεί τα άστρα, αυτός είναι ο 

3010 Για το μεταρυθμιστικό έργο του Ιωσία βλ. Ι. ΜΟΥΡΤΖΙΟY: Η θρησκευτική 
μεταρρύθμιση του βασιλιά Ιωσία και η σημασία της, Θεσσαλονίκη 1994. 
3011 Βλ. Α. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder… ό. π. σελ. 71-72, και  F. HARTENSTEIN: 
„Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs… ό. π. σελ. 68. 
3012 Μ. ALBANI: „Deuterojesajas Monotheismus und der babylonische Religionskonflikt unter 
Nabonid“, στο M. Oeming & K. Schmid: Der eine Gott und die Götter, Polytheismus und 
Monotheismus im antiken Israel, Zürich 2003, σελ. 185-191. 
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δημιουργός και ο κύριος των ουρανίων, αλλά και των επίγειων. Αυτός εξουσιάζει 

τα ουράνια, αλλά κινεί και την ιστορία διατάζοντας τα δημιουργήματα του 

ουρανού και τους βασιλείς επί γης. Αν άλλοι λαοί θεωρούν αυτά τα 

δημιουργήματα θεούς και τα λατρεύουν συμβαίνει, επειδή το επιτρέπει ο κύριος 

του σύμπαντος, ο Γιαχβέ3013. Ο Ισραήλ όμως είναι ξεχωριστός και τον έχει 

ξεχωρίσει ο Γιαχβέ από τους άλλους λαούς. 

Η αντιστροφή του καταλόγου της δημιουργίας έχει σαν αφετηρία τον 

άνθρωπο. Ο άνθρωπος ως πρότυπο για την κατασκευή κάποιου λατρευτικού 

ειδώλου είναι μια ιδέα που διακωμωδείται στον προφήτη της αιχμαλωσίας 

Δευτεροησαΐα (Ησα. 44,13). Με αφετηρία την ιδέα αυτή προσπαθεί ο συντάκτης 

του Δευτ 4 να διατυπώσει μια παραίνεση αυτήν την φορά όχι μόνο για τα 

ανθρωπόμορφα είδωλα, αλλά για οποιοδήποτε ανθρώπινο έργο μιμείται 

οποιοδήποτε από τα δημιουργήματα του κόσμου, σαφώς και τα ουράνια σώματα. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της διήγησης της δημιουργίας. Η ιδέα του 

ανθρώπου ως προτύπου της μορφής ενός ειδώλου φαίνεται ότι στάθηκε η 

αφετηρία για να συνδεθεί η σειρά των πλασμάτων της δημιουργίας με τα 

είδωλα.  

 

III.3.4.δ. Το ασύγκριτο του Γιαχβέ  και το ασύγκριτο του Ισραήλ  

Μια βασική πεποίθηση του κειμένου είναι η ιδέα της διαφοροποίησης του 

Ισραήλ από όλους του άλλους λαούς, τον οποίο ο Γιαχβέ εξέλεξε ξεχωρίζοντάς 

τον  από όλα τα έθνη της γης με την απελευθέρωσή του από την Αίγυπτο (Δευτ. 

3013 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ, Των εις την Μωυσέως Κοσμογονίαν Εξηγητικών 160,24-
162,17: «ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου͵ ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου͵ ἐξ οἴκου δουλείας. οὐκ 
ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ· οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα· ὅσα 
ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς οὐ 
προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ θεός σου. τοὺς 
τοιούτους οὖν͵ ὡς εἶπον͵ εἰς θεογνωσίαν ἀγαγεῖν βουλόμενος Μωϋσῆς τὴν γένεσιν τῶν 
ἀστέρων ἡλίου τε καὶ σελήνης ὑστέραν τῶν ἀπὸ γῆς βλαστησάντων γεγονέναι παρέδωκε͵ 
διδάσκων αὐτοὺς μὴ ὡς θεοῖς προσανέχειν αὐτοῖς͵ κἂν ὕστερον ἐν τῇ φυσικῇ γενέσει λοιπὸν 
ὁ ἥλιος τῶν γιγνομένων͵ ὡς καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα͵ συναίτιός ἐστι τοὺς καιροὺς τῇ ἑαυτοῦ 
κινήσει ποιῶν ἔαρ θέρος μετόπωρον χειμῶνα καὶ τὴν ἐντεῦθεν εὐκρασίαν τοῦ περιέχοντος͵ 
ἐξ ἧς ἡ τῶν καρπῶν βλάστησις γίνεται (…) ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ μετ΄ αὐτὴν στερέωμα γεγονὸς 
ἀκόσμητον ἦν ἔτι καὶ ἀτελὲς μήπω τῶν φωστήρων γενομένων͵ καὶ τούτους κατὰ συνέχειαν 
δημιουργήσας ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώματι τίθησιν. οὐδὲν ἄρα τῆς προσηκούσης τάξεως χωρὶς 
τῷ σοφωτάτῳ πεφυσιολόγηται Μωϋσεῖ». 
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4,20). Σύμφωνα με την ιδέα αυτή την ιδιαιτερότητά του οφείλει ο Ισραήλ στην 

ξεχωριστή σχέση που έχει με τον Γιαχβέ μέσω της εξόδου. Τα έθνη λατρεύουν 

είδωλα και ουράνια σώματα, επειδή έτσι το θέλησε ο Γιαχβέ. Ο ίδιος όμως ο 

Γιαχβέ δεν έδειξε κατά την ιδιαίτερη αποκάλυψή του στον Ισραηλ κάποια μορφή, 

αλλά του αποκάλυψε μόνο τους λόγους του. Οι άλλοι λαοί λατρεύουν τους θεούς 

τους, δηλαδή τα ουράνια σώματα, τα οποία ο Γιαχβέ δημιούργησε και τους τα 

έδωσε για λατρεία.  

Ο Γιαχβέ δεν αποκαλύπτει την μορφή του, όπως τα ορατά ουράνια 

σώματα, αλλά την αποκρύπτει. Ο Γιαχβέ κρύπτεται και δεν συγκρίνεται με τα 

δημιουργήματά του, είναι ασύγκριτος και πέρα από κάθε έλεγχο, όπως 

αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν αποκαλύπτει την μορφή του. Και αυτό είναι ένα 

πολύ ιδιαίτερο σημείο της θεολογίας της Π.Δ. σύμφωνα με τον E. CURTIS3014. Ο 

Γιαχβέ δεν αποκαλύπτεται σε ένα υλικό αντικείμενο, αλλά παραμένει ελεύθερος 

να αποκαλυφθεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε εκείνος θέλει. Με ένα λατρευτικό 

είδωλο οι άνθρωποι στην Αρχαία Ανατολή προσπαθούσαν να «περιορίσουν» και 

να «ελέγξουν» την θεότητα στον ναό της, να μονοπωλήσουν με τις τελετουργίες 

και τις μαγικές πρακτικές την θεία ευλογία και δύναμη. Αντίθετα, ο Γιαχβέ δεν 

υποβάλλει τον εαυτό του σε αυτόν τον έλεγχο. Στο Σινά απορρίπτεται το 

ομοίωμα του ταύρου που ζητούν οι Ισραηλίτες, ενώ ο Γιαχβέ αποκαλύπτεται με 

μια πληθώρα μη ελέγξιμων θεοφανειών, όπως ο γνόφος, η νεφέλη, η πύρινη 

στήλη, αλλά και οι Δέκα Λόγοι που αποκαλύπτονται με την φωνή του. Στην Π.Δ. 

ο Γιαχβέ είναι και παραμένει ανεξάρτητος και δεν ελέγχεται από κανέναν, όπως 

διδάσκει και η διήγηση για την απώλεια της κιβωτού της Διαθήκης στο 1 Σαμ 4-

63015.  

Όπως  επιτυχημένα έδειξε ο A. SCHENKER3016 ο Γιαχβέ υπερβαίνει την 

σύγκριση, ακριβώς επειδή ο ίδιος παραμένει μη ορατός και κατά συνέπεια 

ανεικόνιστος. Βέβαια, αυτός δεν φαίνεται όπως οι άλλοι ουράνιοι θεοί και 

3014 E. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of images in the Old Testament”, 
στο Evangelical Theological Society 28. (1985), σελ. 284-285. 
3015 E. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of images… ό. π. σελ. 285 σημ. 44. 
3016 A. SCHENKER: „Das Paradox des israelitischen Monotheismus in Dtn 4,15-20, Israels Gott 
stiftet Religion und Kultbilder der Völker“ στο, S. Bickel, S. Schoer κ.α.: Bilder als Quellen – 
Images as Sources, (OBO sonderband), Fribourg-Göttingen 2007, σελ.  511-528 
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αποστασιοποιείται από αυτούς. Ο Γιαχβέ είναι αυτός που εξουσιάζει τους 

άλλους θεούς του ουρανού, οι οποίοι είναι ορατοί και έχουν είδωλα. Εκείνος 

όμως δεν έχει τέτοια, επειδή υπερβαίνει την δημιουργία, αλλά και τους άλλους 

θεούς, δηλαδή τα ουράνια σώματα που έδωσε στους άλλους λαούς για να 

λατρεύουν. Η υπερβατικότητα αυτή όχι μόνο πάνω από τον κόσμο, αλλά και 

πάνω από τους άλλους ουράνιους θεούς που σύμφωνα με το Γεν 1 είναι απλά 

δημιουργήματα του Γιαχβέ καθιστά τον θεό αυτό ασύγκριτα μοναδικό.  

Αυτός ο μεγάλος θεός εξέλεξε ένα μεγάλο έθνος, τον Ισραήλ και τον 

οδήγησε στο Σινά για ζήσει κάτι τόσο μεγάλο  και μοναδικό (Δευτ 4,32-33)3017.  

Μάλιστα το μοναδικό αυτό γεγονός της αποκάλυψης του θεού που έζησε μόνο ο 

Ισραήλ είναι αξιοθαύμαστο, επειδή ο λαός δεν εξολοθρεύτηκε από την 

θεοφάνεια  αυτή, ένα γεγονός φοβερό που θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη 

και τον θάνατο (Δευτ 4,33)3018. Έτσι,  μέσα από την σχέση αυτή, το ιδιαίτερο και 

το ασύγκριτο του Γιαχβέ δημιουργεί και την ιδιαιτερότητα του Ισραήλ, ο οποίος 

καθίσταται ξεχωριστός και ασύγκριτος ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης. 

Το ασύγκριτο του Γιαχβέ είναι το θεμέλιο και η εγγύηση για το ασύγκριτο του 

Ισραήλ ανάμεσα στους λαούς, έτσι, επειδή είναι μοναδικός ο Γιαχβέ στους 

ουρανούς, γίνεται και μοναδικός στην γη ο Ισραήλ3019. Μάλιστα η αιτιολόγηση 

του επιλόγου είναι ένα βήμα προς τον Μονοθεϊσμό, επειδή ο Γιαχβέ, αυτός είναι 

ο Θεός ) και δεν υπάρχει όμοιός του (הוא האלהים)   στον ουρανό και την γη (אין עוד

(Δευτ. 4,39). Η πεποίθηση αυτή θυμίζει το κήρυγμα του Δευτεροησαΐα την 

ρητορική ερώτηση: «με ποιόν θα με συγκρίνετε… με ποιόν θα ταυτιστώ;» (Ησ. 40, 

18 & 25), αλλά και την διακήρυξη του Γιαχβέ ως μόνου κυρίου της φύσης και της 

ιστορίας3019F

3020. 

3017 Το ασύγκριτο εκφράζεται μέσα από τη μεγαλοσύνη όχι μόνο με ποσοτική, αλλά και 
ποιοτική σημασία. Βλ. F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs… ό. π. 
σελ. 57 σημ. 34. 
3018 Στο στίχο αυτό τον ρόλο της θέας του θεού που επιφέρει το θάνατο (Εξ 33,20) παίρνει 
η ακοή της φωνής του θεού βλ. J. VAN OORSCHOT: „Die Macht der Bilder und die 
Ohnmacht des Wortes? Bilder und Bilderverbot im alten Israel“, στο Zeitschrift für Theologie 
und Kirche 96 (1999), σελ. 317. 
3019 Βλ. F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs… ό. π. σελ. 58. 
3020 E. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of images… ό. π. σελ. 283. 
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Ακριβώς αυτή η ιδιαιτερότητα διαπνέει όλο το Δευτ 4, στο οποίο 

θεμελιώνεται το ανεικόνιστο της λατρείας του βιβλικού θεού. Όπως φαίνεται 

από κείμενα συγγραφέων των ελληνορωμαϊκών χρόνων η ανεικόνιστη λατρεία 

ως απουσία ενός υλικού αντικειμένου, όπως ένα άγαλμα από τα Άγια των Αγίων 

του 2ου ναού   καθίσταται σκάνδαλο και παραμένει μια απορία για τον εθνικό 

κόσμο, ενώ η απαγόρευση της κατασκευής και της λατρείας ειδώλων αποβαίνει 

μια ιδιαιτερότητα που διαφοροποιεί τον Ισραήλ από τα έθνη. Στην έρευνα 

γίνεται λόγος για την 2η εντολή ως την diferentia specifica ή το signum distinctivum 

του Ιουδαϊσμού3021.  

 

III.3.5. Η απαγόρευση των ειδώλων ως κριτήριο  για το μέλλον του Ισραήλ  

 III.3.5.α. Ο ζηλωτής θεός 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του κειμένου αποτελείται από δυο 

υποενότητες, οι οποίες αναλογούν στις κατάρες και τις ευλογίες για τους 

συμβαλλομένους των συνθηκών της αρχαίας Ανατολής. Το πρώτο μέρος 

περιέχει τις συνέπειες μιας πιθανής παράβασης των όρων της διαθήκης. Ο 

βασικός όρος, όπως περιγράφεται στην κεντρική ενότητα είναι η αποφυγή της 

ειδωλολατρίας και της αστρικής λατρείας των άλλων λαών. 

Η τελευταία αυτή ενότητα (στ. 23-31) αρχίζει όπως και οι δυο 

προηγούμενες με μια τυπική παραίνεση: «προσέξτε τους εαυτούς σας». Η 

παραίνεση αυτή έχει στόχο να προειδοποιήσει τους Ισραηλίτες να μην ξεχάσουν 

την διαθήκη με τον Γιαχβέ. Ο όρος ברית χρησιμοποιείται όπως και στο πρώτο 

μέρος του κηρύγματος για την διαθήκη στο Σινά/Χωρήβ. Η διατύπωση με το 

ρήμα כרת φαίνεται ότι προέρχεται από το Δευτ. 5,23022. Εντελώς νέο στην Π.Δ. 

είναι η διασάφηση ότι η διαθήκη αυτή ορίζεται ως απαγόρευση να  

κατασκευάσουν ένα είδωλο (פסל), ομοίωμα από οτιδήποτε (  όμοιο με (תמונת כל

αυτά που (כאשר) έδωσε εντολή (זוה) ο Γιαχβέ. Φαίνεται ότι το κείμενο αυτό 

συνοψίζει την απαγόρευση των ειδώλων, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω (στ. 9 

3021 O. KEEL: „Das biblische Kultbilderverbot im Judentum und im Christentum ... ό. π. σελ. 
89, C. FREVEL: „Du sollst dir kein Bildnis machen… ό. π. σελ. 48. 
3022 D. KNAPP: Deuteronomium 4 - Literarische Analyse... ό.π. σελ. 79. 

714 
 

                                                             



& 16). Στην σύνοψη αυτή τονίζεται ότι η απαγόρευση των ειδώλων είναι το 

ουσιαστικό περιεχόμενο της διαθήκης του λαού με τον Γιαχβέ.  

Το  κείμενο αυτό σχετίζεται με την απαγόρευση των ειδώλων του 

Δεκαλόγου (Δευτ. 5,8)3023. Η παραπάνω προτροπή για την αποφυγή λατρευτικού 

ειδώλου αιτιολογείται ακριβώς, όπως και στον Δεκάλογο στο γεγονός ότι ο 

Γιαχβέ είναι θεός ζηλωτής (אל קנא) (Δευτ 4,24).  Ο χαρακτηρισμός αυτός, όπως 

εκτέθηκε στην ενότητα της απαγόρευσης του Δεκαλόγου, εμφανίζεται στην 

πολεμική κατά των άλλων θεών και συνδέεται με την απαγόρευση των ειδώλων 

μόνο στο κείμενο αυτό και στον Δεκάλογο (Δευτ. 5,9 & Εξ. 20,5). Επειδή με την 

σύνδεση των δυο απαγορεύσεων στον Δεκάλογο, των απαγορεύσεων δηλαδή της 

λατρείας των άλλων θεών και της κατασκευής ειδώλου, ο όρος συνδέθηκε με την 

ειδωλολατρία3024. Πρόκειται προφανώς για μια σύνοψη που δε φαίνεται να παίζει 

κάποιο βασικό ρόλο στη δομή του παραινετικού κειμένου. Προφανώς, ο 

συντάκτης πρόσθεσε την παραίνεση στο Δευτ. 4, αφότου πρώτα μετέφερε την 

απαγόρευση των ειδώλων στο Δευτ. 5 ως εντολή του Δεκαλόγου και θεώρησε την 

αιτιολόγηση του ζηλωτή θεού απαραίτητη (  Είναι ενδιαφέρον ότι ο .(אל קנא

ζηλωτής θεός του στ. 24 και ο όρος εικόνα (סמל) του κομβικής σημασίας για το 

κείμενο στίχου 16 εμφανίζονται μαζί ως ένας όρος που προσδιορίζει ένα 

λατρευτικό αντικείμενο (την εικόνα της ζήλειας) στην βορινή πύλη του ναού της 

Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον προφήτη Ιεζεκιήλ (Ιεζ. 8,3-5)3025. Όπως φαίνεται 

από τη μασωρητική στίξη (פ) μια νοηματική ενότητα τελειώνει στο στ. 24 και μια 

νέα αρχίζει στον επόμενο στίχο. 

 

III.3.5.β. Οι Συνέπειες της Παρακοής. Η αιχμαλωσία (Δευτ. 4,25-28).  

Οι συνέπειες της παρακοής της απαγόρευσης της ειδωλολατρίας 

περιγράφονται ουσιαστικά στους στίχους 25-28. Ως προϋπόθεση αναφέρεται η 

κατάκτηση και η εγκατάσταση στην γη της επαγγελίας. Ως αιτία της τιμωρίας 

αναφέρεται μόνο η κατασκευή «ειδώλου, ομοίωμα από οτιδήποτε» (פסל תמונת כל). 

Προφανώς, η πράξη αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα και εννοείται η ξένη με τον 

3023 T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium... ό.π. σελ. 107. 
3024 T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium... ό.π. σελ. 107. 
3025 F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs… ό. π. σελ. 68 σημ. 70. 
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Γιαχβέ λατρεία και η ειδωλολατρία γενικότερα. Αυτό φαίνεται από τον 

συνωνυμικό παραλληλισμό του β΄ ημιστιχίου με την φράση που χρησιμοποιείται 

για την ειδωλολατρία στο δευτ. ιστ. έργο «πράξατε το πονηρόν εμπρός στα μάτια 

του Γιαχβέ και προκαλέσατε την οργή του»3026.  Ως μάρτυρες για την τιμωρία του 

Ισραήλ καλούνται, όπως στις διπλωματικές πολιτικές συνθήκες της αρχαίας 

Ανατολής μεταξύ άλλων θεοτήτων και ο ουρανός και η γη, επειδή προφανώς ο 

Γιαχβέ είναι ο ίδιος συμβαλλόμενος3027. Βέβαια, με τις λέξεις αυτές, οι οποίες 

δηλώνουν τα δυο άκρα, πιθανότερο είναι ότι καλείται ο κόσμος ως σύνολο, 

ολόκληρη η δημιουργία ως μάρτυρας.  

Ως τιμωρία του λαού ορίζεται η απώλεια της χώρας που πρόκειται να 

δοθεί στον Ισραήλ, της γης της επαγγελίας. Αυτό σημαίνει επίσης εξορία σε 

ξένες χώρες, των οποίων οι λαοί επιβάλλουν την λατρεία ξένων θεών που δεν 

είναι τίποτα άλλο από νεκρή ύλη, χειροποίητα είδωλα. Η κατάκτηση της χώρας 

και η αιχμαλωσία του λαού παρουσιάζεται ως τιμωρία για την παράβαση της 

απαγόρευσης της κατασκευής ενός ειδώλου (פסל). Συνήθως στη 

δευτερονομιστική θεολογία η αιχμαλωσία ισχύει ως τιμωρία για την λατρεία 

άλλων θεών (אלהים אחרים). Στο Δευτ. 4 η θεολογική σκέψη δεν αναφέρεται στους 

άλλους θεούς, αλλά στα είδωλα. Από τους άλλους θεούς γίνεται λόγος μόνο για 

τα ουράνια σώματα, των οποίων η λατρεία έχει πολλές φορές και ανεικόνιστο 

χαρακτήρα, με έναν κενό θρόνο ή ένα σύμβολο. Προφανώς, στόχος είναι  να 

γίνει σαφές ότι το ανεικόνιστο της λατρείας του Γιαχβέ δεν έχει να κάνει με το 

ανεικόνιστο της λατρείας του ήλιου και των άστρων που συναντάται στην 

αρχαία Ανατολή. Ο θεολόγος που ευθύνεται για το κείμενο ερμηνεύει  την 

πρώτη εντολή του Δεκαλόγου μόνο μέσα από την προσθήκη της, δηλ. την 

απαγόρευση της κατασκευής κάποιου ειδώλου. Η ορολογία του είναι κοινή με 

τον Δεκάλογο και οι βασικοί όροι είδωλο και ομοίωμα επαναλαμβάνονται στους 

στ. 16, 233027F

3028 και 25.  

3026 T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium... ό.π. σελ. 107-108  σημ. 564. 
3027 πρβλ. Ψαλ. 89,38 (Ο΄88,38) βλ. T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. 
σελ. 108 σημ. 565. 
3028 Πολύ πιθανό το σημείο αυτό να μην ανήκει στο αρχικό κείμενο και τοποθετήθηκε ως 
σύνοψη πριν την τιμωρία. Η ορολογία του προέρχεται από την ενοποιημένη απαγόρευση 
των άλλων θεών και των ειδώλων του Δεκαλόγου. 
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Η ερμηνεία της αιχμαλωσίας ως τιμωρία της ειδωλολατρίας του λαού, 

αντί για την λατρεία άλλων θεών ίσως σχετίζεται με την μονοθεϊστική τάση και 

τον υποβιβασμό των άλλων θεών, των αντιπάλων του Γιαχβέ. Προφανώς, για το 

λόγο αυτό απουσιάζει ο όρος אלהים  אחרים από όλο το κεφάλαιο. Οι ιδέες αυτές 

θυμίζουν το κήρυγμα του Δευτεροησαΐα που σίγουρα επέδρασε προφανώς μέσω 

του κύκλου των μαθητών του στην σύνταξη του ύστερου Δευτερονομίου3029.  

Στον προφήτη αυτόν χρεώνεται εκτός της σκληρής του κριτικής κατά των 

ειδώλων και ο Μονοθεϊσμός, ο οποίος ισχύει ως το σημαντικότερο κριτήριο, όπως 

εκφράζεται στο Δευτ. 4,35 «{...} ότι ο Γιαχβέ είναι ο θεός και κανείς άλλος εκτός 

από αυτόν».  Αυτή η διακήρυξη θυμίζει πράγματι τον Δευτεροησαΐα3030, ο οποίος 

στην πολεμική του κατά της οποιασδήποτε ξένης λατρείας προβάλλει μια 

διαφορετική εικόνα των αντιπάλων του Γιαχβέ. Έτσι, αν οι άλλοι θεοί ( אלהים 

) είναι απόντες, επειδή ο μόνος θεός είναι ο Γιαχβέ (אחרים  τότε οι ,(הוא האלהים 

αντίπαλοι του δεν φαίνονται πουθενά και δεν απομένει από αυτούς τίποτα άλλο 

από άψυχη ύλη, τίποτα άλλο από άψυχα είδωλα. Την μεταστροφή αυτή που 

συνεισφέρει το μονοθεϊστικό βήμα της ύστερης εποχής της αιχμαλωσίας 

αντικατοπτρίζει το Δευτ. 4,28, στο οποίο εμφανίζεται η λατρεία των άψυχων 

ειδώλων ως τιμωρία για την παρακοή της απαγόρευσης των ειδώλων 3030F

3031 : «και θα 

λατρέψετε εκεί θεούς, έργα χειρών ανθρώπων, ξύλο και πέτρα, που δεν μπορούν 

να βλέπουν και να ακούν, ούτε να  τρώνε και να οσμίζονται». Μια πρώτη μορφή 

αυτής της ιδέας εμφανίζεται στο Δευτ 28,36, όπου οι όροι πέτρα και ξύλο 

ταυτίζονται με τους άλλους θεούς της εντολής του Δεκαλόγου 3031F

3032. Αυτή η 

πολεμική της υλικότητας των «θεών» και ο χαρακτηρισμός τους ως «έργα 

ανθρώπινων χεριών» δηλώνουν μια επίδραση από το κήρυγμα των προφητών, 

3029 T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό. π. σελ. 108. 
3030 C. FREVEL: „Du sollst dir kein Bildnis machen! … ό. π σελ. 44 
3031 C. FREVEL: „Du sollst dir kein Bildnis machen! ...ό. π. σελ. 44  πρβλ. F. HARTENSTEIN: 
„Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs...σελ. 70. 
3032 Ο E. AURELIUS θεωρεί  ότι το Δευτ 28,36 είναι ένα στάδιο στην εξέλιξη της 
απαγόρευσης των άλλων θεών προς την μετάλλαξή της σε απαγόρευση των ειδώλων 
του Δευτ 4. Βλ. Ε. AURELIUS: „Die fremden Götter im Deuteronomium“, στο , M. Oeming & 
K. Schmid: Der eine Gott und die Götter, Polytheismus und Monotheismus im antiken Israel, Zürich 
2003, σελ. 165-169. 
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ιδιαίτερα του Δευτεροησαϊα3033. Με βάση τα λόγια αυτά φαίνεται πολύ εύστοχη η 

πρόταση του G. BRAULIK ότι στόχος του κεφαλαίου είναι να προϊδεάσει τον 

αναγνώστη να κατανοήσει την συνέχεια του Δευτερονομίου μονοθεϊστικά3034.  Ο 

Γιαχβέ καλείται όχι  אלהים «θεός», αλλά  האלהים «ο Θεός» (στ. 35 & 39)3035.  

 

III.3.5.γ. Η ευλογία και η σωτηρία 

Οι τελευταίοι στίχοι  του τρίτου μέρους (Δευτ. 4,29-31) αποτελούν τον 

αντίθετο πόλο της τιμωρίας και της απώλειας. Κάνουν λόγο για ένα καλύτερο 

μέλλον. Το μέλλον αυτό εξαρτάται από την μετάνοια του Ισραήλ στην 

αιχμαλωσία, από όπου θα αναζητήσει (בקש) τον Γιαχβέ για να επιστρέψει (שוב) 

σε αυτόν. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει και είναι εφικτή μόνο αν ο Ισραήλ ζητήσει 

 τον Γιαχβέ με όλη την καρδιά του και όλη την ψυχή του, ώστε να ακούσει (דרש)

την φωνή του. Η επιστροφή του λαού στον Γιαχβέ διατυπώνεται με μια φράση 

από την επιστολή του προφήτη Ιερεμία προς τους αιχμαλώτους της Βαβυλώνας 

(Ιερ. 29,13)3036 η οποία συνδέεται με την προτροπή της ομολογίας πίστεως του 

Δευτ. 6,5. Η σύνδεση δεν έχει δεχτεί επεξεργασία και το πρώτο μέρος είναι στον 

πληθυντικό, ενώ το δεύτερο ημιστίχιο στον ενικό αριθμό. Ο στ. 30 μοιάζει ως μια 

σύνθεση από τα κείμενα Ωσ. 5,15 και Δευτ., 30,1-2. Η αιτιολόγηση της ελπίδας 

για σωτηρία έχει ακριβώς όπως και στις συνέπειες την μορφή μιας αιτιολογικής  

πρότασης που δεν είναι τίποτα άλλο από έναν χαρακτηρισμό του Γιαχβέ: «επειδή 

ο Γιαχβέ ο θεός σου είναι ένας ελεήμων θεός» (כי אל רחום יהוה אלהך).  Θεός ελεήμων 

και φιλεύσπλαχνος καλούνταν  και ο θεός Χαδάδ στην αρχαία Συρία, όπως 

μαρτυρεί μια αραμαϊκή επιγραφή από τα μέσα του 9ου π.Χ. αιώνα3036F

3037. Ο 

3033 F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs…ό. π. σελ. 70-71. 
3034 G. BRAULIK: “Das Deuteronomium und die Geburt des Monotheismus”,  στο του ιδίου 
Studien zur Theologie des Deuteronomiums, (SBA 2) Stuttgart 1988, σελ. 280.   
3035 G. BRAULIK: “Das Deuteronomium und die Geburt des Monotheismus ... ό. π. σελ. 281. 
3036 Ο συντάκτης αντιγράφει το πρώτο ρήμα στο β΄ πρόσωπο του πληθυντικού κατά λέξη 
από το Ιερ. 29,13. Στην συνέχεια εξαιτίας της φιλολογικής μορφής του Δευτερονομίου ως 
μονολόγου του Μωυσή αλλάζει την πρόταση και αναφέρεται στον Γιαχβέ στο γ΄ 
πρόσωπο. Βλ. T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 109 σημ. 569.  
3037 T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium... ό. π. σελ. 109. 
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χαρακτηρισμός έχει την βάση του στην Π.Δ. στο Εξ. 34,63038, από όπου και  

προέρχεται. Στο Δευτ. 4 έχει την σημασία ότι ο Γιαχβέ θα μείνει πιστός στις 

επαγγελίες των προγόνων εξαιτίας της διαθήκη του3039. 

 

III.3.6. Η αιχμαλωσία ως τιμωρία εξαιτίας ενός ειδώλου του Γιαχβέ  

Οι στίχοι 25 και 28 εκφράζουν με την μορφή μιας υποθετικής πρότασης 

την τιμωρία που θα εφαρμόσει ο Γιαχβέ, αν ο Ισραήλ παραβεί την απαγόρευση 

των ειδώλων. Αν ο Ισραήλ κατασκευάσει ένα λατρευτικό είδωλο με την μορφή 

οποιουδήποτε όντος, τότε ο Γιαχβέ θα τον εξορίσει σκορπίζοντας τον ανάμεσα 

στους λαούς. Εκεί οι Ισραηλίτες θα υπηρετήσουν ξένους, ψεύτικους θεούς που 

είναι ξύλο και πέτρα και δεν έχουν καθόλου ζωή3040. Προφανώς εδώ εννοούνται 

οι θεοί των Βαβυλωνίων κατακτητών3041.  

Αν και στην έρευνα υπάρχουν πολλές διαφωνίες για τον στόχο της 

απαγόρευσης των ειδώλων στον Δεκάλογο, σχετική ομοφωνία υπάρχει μεταξύ 

των ερευνητών για το είδος του ειδώλου που απαγορεύεται στο κεφάλαιο αυτό. 

Πρόκειται για την απαγόρευση ενός ειδώλου για τον Γιαχβέ, όπως σημειώνεται 

στην παλαιότερη3042, αλλά και στην σύγχρονη έρευνα3043. Η επιχειρηματολογία 

στηρίζεται στην λογική ότι η θεμελίωση του ανεικονίστου της λατρείας του 

3038 Ο χαρακτηρισμός αυτός του Γιαχβέ ως ελεήμονος και φιλεύσπλαχνου θεού 
προέρχεται από τα λατρευτικά έθιμα του Ισραήλ σύμφωνα με τον R. ALBERTZ: 
Religionsgeschichte Israels...ό. π. σελ. 290 σημ. 180. 
3039 T. VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium... ό. π. σελ. 109-110. 
3040 Στο σημείο αυτό το Δευτ. 4 συντάσσεται στην επιχειρηματολογία με τα υπόλοιπα 
κείμενα της προφητικής πολεμικής των ειδώλων που περιορίζουν  την ουσία των 
ειδώλων στην απλή υλικότητά τους (Ησα. 40,18-20. 41,6-7.24. 29. 44,9-20. 45,15-17. 20. 46,5-7  
Ψαλ. 115 Δευτ. 28,36. 64). βλ. F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs. 
Israels Geschichte mit den Bildern im Licht von Deuteronomium 4,1-40 ... ό. π. σελ. 70. Πρβλ. 
M. KÖCKERT: „Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“ στο  ZThK 106 (2009)  σελ. 386 
σημ. 54. 
3041 F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs…ό. π. σελ. 70. 
3042 βλ. G.v.RAD: Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium (ATD 8), Göttingen 1964, σελ. 36.  
3043  βλ. O. KEEL: „Warum im Jerusalemer Tempel  kein anthropomorphes Kultbild...ό.π. σελ. 
253,  F. HARTENSTEIN: „Die unvergleiche «Gestalt» JHWHs…ό.π. σελ. 69-70, M. 
KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots...ό.π. σελ. 280-281. Εξαίρεση αποτελεί η 
γνώμη του G. BRAULIK, ο οποίος πιστεύει ότι το γεγονός ότι οι Ισραηλίτες δεν είδαν την 
μορφή του Γιαχβέ, σημαίνει ότι  τα είδωλα δεν μπορούν να αναπαριστούν τον Γιαχβέ. 
Άρα το κείμενο στρέφεται γενικά κατά των ειδώλων που ονομάζουν τα έθνη θεούς. Βλ. 
G. BRAULIK: Deuteronomium…ό.π. σελ. 42.  
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Γιαχβέ αποκλείει τα είδωλα ως ιερά αντικείμενα, δηλωτικά της θεϊκής 

παρουσίας. Έτσι, δεν μπορεί η απαγόρευση αυτή να στρέφεται κατά των 

ειδώλων των ξένων θεών. Το Δευτ. 4 ερμηνεύει όλη την ιστορία της θρησκείας 

του Ισραήλ από την απελευθέρωση από την Αίγυπτο έως και την επιστροφή από 

την βαβυλώνια αιχμαλωσία. Η μοναδικότητα του κειμένου αυτού συνίσταται 

στο γεγονός ότι αυτή η αναδρομή δεν γίνεται με γνώμονα  την 

αποκλειστικότητα της λατρείας του Γιαχβέ, την μονολατρία που αποτυπώνεται 

στο Δευτ 6,4 και παγιώνεται στον Δεκάλογο με την απαγόρευση της λατρείας 

άλλων θεών, αλλά μέσα από το πρίσμα της απαγόρευσης ενός ειδώλου στην 

λατρεία του οικείου θεού3044.  

Για την ιστορική κατανόηση του κειμένου αυτού υπάρχουν στην έρευνα 

δυο δυνατότητες. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ιδέα ότι η αιχμαλωσία ισχύει 

ως τιμωρία για την κατασκευή ενός ειδώλου, πράγμα που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπήρχε στον Ναό της Ιερουσαλήμ ένα λατρευτικό 

είδωλο για τον Γιαχβέ, όπως υποστηρίζει ο M. KÖCKERT3045. Ο ίδιος ισχυρίζεται 

ότι χωρίς αυτή την υπόθεση το κείμενο δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Από την 

άλλη, οι ιδέες του κεφαλαίου θα μπορούσαν επίσης να θεμελιώσουν θεολογικά 

μια παλιά λατρευτική παράδοση ενός θεού, του οποίου η παρουσία δηλώνεται 

μέσα από ένα σύμβολο, όπως η κιβωτός της Διαθήκης στα Άγια των Αγίων3046. 

Δεν αποκλείεται στα πλαίσια της προφητικής πολεμικής κατά των ειδώλων να 

ήταν απαραίτητη μια θεολογική θεμελίωση της ίδιας παράδοσης. 

Για τον M. KÖCKERT η απειλή και η θεώρηση της αιχμαλωσίας ως 

αποτέλεσμα της ειδωλολατρίας του Ισραήλ δεν σημαίνει την κατασκευή ενός 

οποιουδήποτε ειδώλου, αλλά μόνο ενός ειδώλου του Γιαχβέ3047. Και αυτό 

φαίνεται κατά τη γνώμη του στην θεμελίωση της απαγόρευσης των ειδώλων, 

δηλ. στο ανεικόνιστο του Γιαχβέ. Αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στην θεοφάνεια του 

θεού αυτού, ο οποίος δεν αποκάλυψε τη μορφή του μέσα από την φωτιά, αλλά 

μόνο την φωνή του. Όμως η παράβαση της κατασκευής ενός ειδώλου τιμωρείται 

3044 M. KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots...ό.π. σελ. 281. 
3045  M. KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots...ό.π. σελ. 281 
3046  F. HARTENSTEIN: „Die unvergleiche «Gestalt» JHWHs…ό.π. σελ. 71-72. 
3047 M. KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots... ό. π. σελ. 55-65, και του ιδίου: „Vom 
Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“…ό. π. σελ. 387 και σημ. 57. 
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με αιχμαλωσία. Και η αιχμαλωσία ήταν μια πραγματικότητα όχι μόνο για την 

Σαμάρεια το 722 π.Χ, αλλά και για την Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ. Η 

πραγματικότητα αυτή μπορεί να δικαιώσει την κατανόηση του Δευτ. 4 ως ενός 

κειμένου που ερμηνεύει την αιχμαλωσία όχι μόνο των ισραηλιτικών φυλών στα 

βόρεια, αλλά και των φυλών του βασιλείου του Ιούδα, όχι ως αποτέλεσμα της 

παράβασης της πρώτης, αλλά της δεύτερης εντολής. Υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις ο ερευνητής οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι κατά την 

προαιχμαλωσιακή εποχή στον Ναό της Ιερουσαλήμ βρισκόταν στο άδυτο κάποιο 

είδωλο του Γιαχβέ. Το είδωλο αυτό  αποκρύπτεται  στην Π.Δ. και η μόνη 

απόδειξη για αυτό είναι το Δευτ. 4, αφού μόνο στο κείμενο αυτό υποστηρίζεται 

ότι η κατασκευή και η λατρεία ενός ειδώλου του Θεού οδήγησε και το νότιο 

κράτος στην αιχμαλωσία, την εξορία και την υποδούλωση στους θεούς των 

κατακτητών που δεν είναι τίποτα παραπάνω από νεκρή ύλη3048. Με βάση τον 

σαφή υπαινιγμό του Δευτ 4  ο ερευνητής τάσσεται υπέρ της θεωρίας για την 

ύπαρξη ενός λατρευτικού ειδώλου του Γιαχβέ υποστηρίζοντας ότι με αυτή την 

ερμηνεία του κεφαλαίου κερδίζουν σε σημασία τα επιχειρήματα του H. NIEHR 

για ένα είδωλο του Γιαχβέ που πουθενά δεν αναφέρεται από το δευτ. ιστορ. 

έργο3049. Για τον ερευνητή το Δευτ. 4 αποκλείει ένα οποιοδήποτε σύμβολο στη 

λατρεία του Γιαχβέ, ακόμα και έναν κενό θρόνο. 

 Μια διαφορετική ανάγνωση της παραπάνω απειλής προσφέρει ο F. 

HARTENSTEIN3050, ο οποίος διακρίνει στο κείμενο μια αντίθεση ανάμεσα στην 

μορφή της λατρείας του Γιαχβέ στην χώρα και της λατρείας των ξένων θεών στο 

εξωτερικό. Η αιχμαλωσία είναι η επικράτεια των ξένων λαών που οι θεοί τους 

είναι νεκρή ύλη, όμως η χώρα ανήκει στο Γιαχβέ, τον ζώντα θεό που πάντοτε 

λατρευόταν χωρίς υλική εικόνα, χωρίς είδωλο. Τονίζεται ως τιμωρία η 

υποδούλωση σε λαούς που έχουν για θεούς άψυχα είδωλα,  ξύλο και πέτρα, έργα 

ανθρώπινων χεριών που δεν έχουν αισθήσεις, ώστε να αποδεχτούν την λατρεία, 

να δουν τους πιστούς και να ακούσουν τους ύμνους τους ή να οσμισθούν και να 

γευθούν τις θυσίες. Η εξορία εμφανίζεται σαν μια τιμωρία, σε περίπτωση που οι 

3048 Μ. KÖCKERT: „Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“…ό. π. σελ. 387-389. 
3049 M. KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots… ό. π. σελ. 281. 
3050 F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs…ό. π. σελ. 71. 
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Ισραηλίτες κατασκευάσουν ένα είδωλο, τότε ως προϋπόθεση για την ισχύ αυτής 

της απειλής είναι η λατρεία του Γιαχβέ στην πατρίδα – παραδοσιακά -  χωρίς 

είδωλο, (πρβλ. Ψαλ. 115)3051. Τότε η κατασκευή ενός ειδώλου θα πρέπει να ληφθεί 

σαν ένας νεωτερισμός, ξένος με την λατρεία του Γιαχβέ. Είναι σαφές ότι ο 

ερευνητής δεν κατανοεί το κείμενο ως την ιστορική μαρτυρία για την ύπαρξη 

ενός αγάλματος του Γιαχβέ στο δαβίρ του Ναού, αλλά παραμένει πιστός στις 

βιβλικές πληροφορίες για την κιβωτό της Διαθήκης (και τα δυο χερουβίμ), την 

οποία αποδέχεται ως λατρευτικό σύμβολο του ναού της Ιερουσαλήμ και κάνει 

λόγο για μια νοερή εικόνα του ένθρονου Γιαχβέ3052.  

Από το κείμενο προκύπτει  επίσης ότι είδωλα έχουν μόνο οι ουράνιοι θεοί 

που είναι και οι μόνοι ορατοί, επειδή ο Γιαχβέ τους το επέτρεψε. Η κατασκευή 

κάποιου ειδώλου σημαίνει την τιμωρία, αλλά αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι 

εδώ γίνεται λόγος για είδωλο του Γιαχβέ, αφού σύμφωνα με το ίδιο το κείμενο ο 

Γιαχβέ δεν έχει αποκαλύψει την μορφή του, αλλά μόνο την φωνή και το θέλημά 

του. Οπότε, αφού στο κείμενο αυτό θεμελιώνεται το ανεικόνιστο, η κατασκευή 

ενός ειδώλου για τον Γιαχβέ εμφανίζεται ως κάτι άτοπο και αδύνατο. Άρα, η 

απειλή της αιχμαλωσίας ως τιμωρίας του λαού σε περίπτωση κατασκευής 

κάποιου ειδώλου μπορεί να γίνει κατανοητή ως μίμηση των άλλων λαών στην 

εξουσία των οποίων ο λαός θα αναγκαστεί να ζήσει. Και οι άλλοι λαοί δεν 

κατασκευάζουν είδωλα για τον Γιαχβέ που δεν αποκαλύφτηκε σε εκείνους, αλλά 

για τους ουράνιους θεούς τους που ο Γιαχβέ τους έδωσε.  

Πιθανότερο φαίνεται ότι ο συντάκτης δεν υπονοεί κάποιο είδωλο του 

Γιαχβέ, το οποίο αποκρύπτουν οι δευτερονομιστές σε όλη την Π.Δ., αλλά την 

ειδωλολατρία ως λατρεία άλλων, ορατών θεών, όπως την παρουσιάζει το 

δευτερονομιστικό ιστορικό έργο. Δεν υπάρχει κείμενο της Π.Δ. που να 

3051 F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs…ό. π. σελ. 71 σημ. 81. 
3052 Με την αποδοχή του ιεροσολημιτκού δαβίρ, όπως περιγράφεται στο δευτ. ιστορ. έργο 
αποδέχεται την κιβωτό, αλλά και τα χερουβίμ ως λατρευτικά σύμβολα της παρουσίας 
του θεού, ενώ δεν πρόκειται για ένα είδωλο, αλλά για «ein konkretes mentales Bild des 
thronenden … Königsgottes JHWH» βλ.  F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» 
JHWHs…ό. π. σελ. 71. Προφανώς υπονοεί τα σχέδια των O. KEEL και T. METTINGER με 
τον αοράτως με διακεκομένη γραμμή επί των χερουβίμ καθήμενο Γιαχβέ και την κιβωτό 
ως υποπόδιο. 
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αναφέρεται σε κάποιο ανθρωπόμορφο ή ζωόμορφο είδωλο στον ναό της 

προαιχμαλωσιακής Ιερουσαλήμ για την λατρεία του Γιαχβέ, αν και γίνεται 

λόγος για τα είδωλα άλλων θεοτήτων, όπως το χάλκινο  ομοίωμα του όφεως, το 

άγαλμα της Ασερά ή το άρμα του θεού Ήλιου. Στο τελευταίο παράδειγμα 

ανοικτό παραμένει το ζήτημα της σχέσης του Γιαχβέ με τον θεό Ήλιο και την 

θέση των συμβόλων του θεού αυτού στην λατρεία του Γιαχβέ. Οι βαβυλωνιακοί 

θεοί γίνονται αντιληπτοί περισσότερο ως ουράνια σώματα, τα οποία επίσης 

απαγορεύονται. Το Δευτ. 4 κάνει λόγο για τους ουρανούς, τα άστρα, την σελήνη 

και τον ήλιο, ακριβώς εκεί που έχουν θέση οι θεοί των κατακτητών. Δεν φαίνεται 

απίθανο ότι η παράβαση θα πρέπει να σχετίζεται με τους ουράνιους θεούς του 

στ. 19 και όχι με ένα ανθρωπόμορφο είδωλο του Γιαχβέ. Επίσης, πιθανή είναι και 

η κατανόηση του συμβολισμού του Γιαχβέ με κάποιο σύμβολο των θεών του 

ουρανού, όπως η ημισέληνος του Σιν, του θεού της Χαρράν ή ο πτερωτός ηλιακός 

δίσκος του Σαμάς, του θεού Ήλιου. Τα δυο  αυτά σύμβολα εμφανίζονται σε 

ενεπίγραφες σφραγίδες από τον προαιχμαλωσιακό Ιούδα και το θεοφόρο 

στοιχείο στο όνομα του κατόχου είναι μια μορφή του τετραγράμματου ονόματος 

του Γιαχβέ. Σε κάποια ευρήματα, όπως εκτέθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

πρόκειται για σφραγίδες της κρατικής διοίκησης, ακόμα και του ίδιου του 

βασιλιά. Στην Π.Δ. τέτοιου είδους σύμβολα δεν αναφέρονται ρητά στον ναό της 

Ιερουσαλήμ. Γίνεται βέβαια λόγος για τους ιερείς κεμαρίμ, την λατρεία της 

στρατειάς του ουρανού και το άρμα του θεού Ήλιου που κατέστρεψε ο βασιλιάς 

Ιωσίας κατά την μεταρρύθμισή του. Στα πλαίσια αυτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

συγκεντρώνει η θεωρία του O. KEEL για την πιθανή λατρεία του Γιαχβέ με 

ηλιακά σύμβολα και μοτίβα (Solarisierung Jahwes). Άλλωστε, σύμφωνα με την 

πινακίδα από το Σιππάρ για την λατρευτική εικόνα (șalmu) του θεού Σαμάς, για 

να κατασκευαστεί το σύμβολο μιας ουράνιας θεότητας, όπως ο ηλιακός δίσκος ή 

μια ημισέληνος, δεν απαιτείται ξεχωριστή αποκάλυψη, επειδή τα ουράνια 

σώματά των θεών είναι ήδη ορατά. 

Θα πρέπει σύμφωνα με την εποχή, από την οποία έρχεται το παραπάνω 

κείμενο, οι ιδέες αυτές να δίνουν απάντηση στο ερώτημα για την αποκατάσταση 

του αδύτου του δευτέρου ναού της Ιερουσαλήμ, του ναού του Ζοροβάβελ. 

723 
 



Πρόκειται για ένα κείμενο που προσεγγίζει το ζήτημα της ορατής παρουσίας του 

Γιαχβέ στον ναό, ακριβώς, όπως η περιγραφή της κιβωτού από τον Ιερατικό 

Κώδικα και η προφητεία του Ζαχαρία για την επτάφωτο λυχνία, την Μενορά3053. 

Και οι τρεις προτάσεις αρνούνται κάποια ανθρωπόμορφη απόδοση της θεότητας 

και σαφώς θέλουν να δώσουν μια λύση σε ένα πρόβλημα που μπορεί να γίνει 

κατανοητό μόνο αν η Κιβωτός με τις Πλάκες της Διαθήκης και τα ξύλινα 

Χερουβίμ καταστράφηκαν ή χάθηκαν. Αν υπήρχε λατρευτικό άγαλμα, θα είχε 

πιθανόν επιστραφεί, όπως επιστράφηκαν κάποια σκεύη από την λατρεία του 

παλαιού ναού, τα οποία εξαιτίας του πολύτιμου υλικού τους είχαν οδηγηθεί ως 

λάφυρα στην Βαβυλώνα και επιστράφηκαν από τους Αχαιμενίδες. Στην 

περίπτωση αυτή το Δευτ 4 καθιστά σαφές ότι το άδυτο του νεοαναγειρόμενου 

ναού θα πρέπει να παραμείνει κενό. Προφανώς το κείμενο αυτό θεσμοθετεί το 

ανεικόνιστο του κενού χώρου, μια πραγματικότητα για τον 2ο ναό, όπως 

βεβαιώνουν τα βιβλία των Μακαβαίων3054, εξωβιβλικές πηγές των 

ελληνορωμαϊκών χρόνων, το έργο του Φλάβιου Ιώσηπου, η Μισνά και το 

ανάγλυφο της αψίδας του Τίτου στην Ρώμη.  

 

ΙΙΙ.3.7. Το Δευτ 4 και η θεολογία των λατρευτικών ειδώλων της 

Αρχαίας Ανατολής 

Η θεμελίωση  της ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ στην αποκάλυψή στο 

Σινά/Χωρήβ καθίσταται απαραίτητη, όπως τονίζει ο M. KÖCKERT, αν συγκριθεί 

με την θεολογία των λατρευτικών ειδώλων της Αρχαίας Ανατολής. Η θεολογία 

αυτή εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο στην λίθινη πινακίδα του βασιλιά της 

Βαβυλώνας Nabû-apla-iddina (887-855 π.Χ.) που βρέθηκε στο Σιππάρ. Πρόκειται 

για ένα κείμενο που αναφέρεται στην απώλεια του λατρευτικού ειδώλου του 

θεού Σαμάς στο ναό Εμπαμπάρα, στο Σιππάρ και την καθίδευση ενός νέου. 

Όμως, για δεκαετίες δεν ήταν δυνατή η κατασκευή ενός τέτοιου, επειδή ο θεός 

3053 M. KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots“, στο B.Groneberg und H. 
Spieckermann: Die Welt der Götterbilder (BZAW 376)  Berlin 2007, σελ. 288-290 & του ιδίου: 
„Vom Kultbild JHWHs zum Bilderverbot“…ό. π. σελ. 399-402. βλ. επίσης Ο. ΚAISER: „Der 
eine Gott und die Götter“, στο R. Kratz, T.Krüger & K.Schmid: Schriftauslegung in der Schrift, 
Berlin 2000, σελ. 342.  
3054 2 Μακ. 1,21-23 & 4,49 
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Σαμάς δεν αποκάλυψε τη μορφή του. Μόνο κατά την βασιλεία του Nabû-apla-

iddina κάποιος ιερέας δέχτηκε την αποκάλυψη της μορφής του θεού και έτσι 

έγινε δυνατή η κατασκευή του αγάλματος.  

Συγκρίνοντας τα δυο κείμενα εμφανίζονται σημαντικές αναλογίες. Για 

παράδειγμα, όπως και στο Σιππάρ, ο Ισραήλ, σύμφωνα με το Δευτ. 4, 15. 23. 25. 

δεν μπορεί να κατασκευάσει ένα είδωλο για την λατρεία του Γιαχβέ, επειδή οι 

Ισραηλίτες δεν είδαν την μορφή του ( מונהת )3055.  Και ο όρος αυτός θα πρέπει 

πιθανόν να κατανοηθεί ως το πρόσωπο, ως η εξωτερική όψη του θεού3056. Βέβαια, 

το κείμενο δεν υποστηρίζει ότι ο Γιαχβέ δεν έχει μορφή, αλλά ότι αυτή η μορφή 

δεν αποκαλύφθηκε3057. Όπως παρουσιάστηκε από το βαβυλωνιακό κείμενο για 

την κατασκευή του ιερού ειδώλου του θεού Šamaš στο Σιπάρ, οι θεοί 

αποκαλύπτουν την μορφή τους, ώστε να κατασκευαστεί το είδωλό τους 

(șalmu)3057F

3058. Αυτό γίνεται μέσα από την αποκάλυψη προτύπων των 

ανθρωπόμορφων θεών, όπως δείχνει το ανάγλυφο του Šamaš.  

Ο Γιαχβέ όμως δεν αποκάλυψε την μορφή του, ώστε να μπορεί να 

κατασκευαστεί το ιερό του είδωλο. Αποκάλυψε όμως πρότυπα για την λατρεία 

του, όπως είναι η σκηνή και τα ιερά σκεύη3059. Μάλιστα ο τεχνίτης που 

αναλαμβάνει την κατασκευή τους είναι εφοδιασμένος με σοφία (חכמח), σύνεση 

(תבונה)   και γνώση  (דעת), καθώς και με το πνεύμα του θεού (רוח אלהים) (Εξ. 31,2-

6)3059F

3060. Με όλα τα παραπάνω φανερώνεται ο ιερός, λατρευτικός χαρακτήρας του 

λειτουργήματος της κατασκευής. Πρόκειται δηλαδή για μια πράξη σύμφωνη με 

το θέλημα του θεού, ο οποίος εμπνέει τον τεχνίτη στο λειτουργικό του καθήκον. 

Κάποιο λατρευτικό είδωλο απουσιάζει. Στο Σιππάρ για πολλά χρόνια η θεότητα 

3055 M. KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots“... ό. π. σελ. 272-290, πρβλ. του 
ιδίου:Die Zehn Gebote, München 2007, σελ. 55-65, πρβλ. A. BERLEJUNG:  Die Theologie der 
Bilder (OBO 162), Freiburg-Göttingen 1998, σελ. 141-149. 
3056 F. HARTENSTEIN: „Die unvergleichliche «Gestalt» JHWHs. Israels Geschichte mit den 
Bildern im Licht von Deuteronomium 4,1-40... ό. π. σελ. 49-77.  
3057 W. SCHMIDT: Die Altestamentliche Glaube… ό. π. σελ. 125. 
3058 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder… ό. π. σελ. 141-149. 
3059 A. BERLEJUNG: „Der Handwerker als Theologe… ό. π. σελ. 157.  πρβλ. της ιδίας Die 
Theologie der Bilder… ό. π., σελ. 147 σημ. 807 & 312 σημ. 1493. 
3060 A. BERLEJUNG: „Der Handwerker als Theologe… ό. π. σελ. 157, S. SCHREINER: „Die 
Ambivalenz des Bildes: Jüdische Kunst und biblisches Bilderverbot“, στο  Orientierung 62. 
(1998), σελ. 112-113. 
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δεν είχε αποκαλύψει τη μορφή της. Για την  λατρεία όμως  είχε κατασκευαστεί 

ένα σύμβολο του θεού, ένας ηλιακός δίσκος από πολύτιμο μέταλλο3061. 

Προφανώς, πρόκειται για το σύμβολο που εικονίζεται στο ανάγλυφο (εικ. 13). Το 

σύμβολο αυτό όμως κατασκευάστηκε χωρίς την αποκάλυψη της θεότητας, ως 

υποκατάστατο του ιερού ειδώλου και χρησιμοποιήθηκε έως την ημέρα της 

αποκάλυψης της θεότητας3062.  

Η διαφορά του Γιαχβέ στην Π.Δ. με τον Σαμάς από το Σιππάρ είναι ότι 

εκείνος παραμένει κρυμμένος, ένας θεός που δεν αποκαλύπτεται και αρνείται 

να γίνει αντικείμενο ανθρωπίνου ελέγχου3063. Η προφητική κριτική της ύλης των 

ειδώλων και της κατασκευής τους από ανθρώπινα χέρια αρνήθηκε από 

οποιαδήποτε υλική πραγματικότητα την αξίωση να γίνει φορέας της θεϊκής 

παρουσίας. Αυτό απαιτεί στο εξής και το Δευτ. 4, αλλά και η συνοπτική 

απαγόρευση του Δεκαλόγου στην συνέχεια. Μόνο η θεολογία της Ιερατικής 

Πηγής θα κάνει λόγο για την εικόνα (צלם) του θεού, η οποία σχετίζεται με τον 

άνθρωπο επί γης κατά την δημιουργία. Στην αποκάλυψη του Σινά δεν έγινε 

ορατή  η μορφή, ώστε να κατασκευαστεί μια εικόνα για τον Γιαχβέ, παρά μόνο η 

φωνή του, οι Δέκα Λόγοι. Οπότε για την Πεντάτευχο μόνο η αποκάλυψη των 

Δέκα Λόγων, του Νόμου καθιστούν εφικτή την λατρεία του θεού. Ο Νόμος, οι 

Δέκα Εντολές και η ίδια η Πεντάτευχος λειτουργούν όπως οι λατρευτικές εικόνες  

της θεολογίας της Αρχαίας Ανατολής3063F

3064. Οι δυο λίθινες Πλάκες των εντολών και 

η Κιβωτός της Διαθήκης φαίνεται ότι παίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

στην εξέλιξη αυτή. Οι λίθινες Πλάκες φέρουν γραμμένες τις Εντολές, το Νόμο 

του θεού ήδη από το Σινά.  

 Το Δευτ. 4 φαίνεται με σαφήνεια ότι βασίζεται στην ίδια με το 

μεσοποταμιακό κείμενο θεολογική ιδέα που προϋποθέτει την αποκάλυψη της 

3061 A. BERLEJUNG: Die Theologie der Bilder… ό. π., σελ. 144. 
3062 Γεννάται και πάλι το ερώτημα για την σχέση της αποκαλυπτικής βαρύτητας ενός 
συμβόλου και ενός ειδώλου. Η  A. BERLEJUNG (Die Theologie der Bilder… ό. π., σελ. 147-
148) θεωρεί ότι προφανώς ένα ανθρωπόμορφο είδωλο είναι σημαντικότερο ενός 
συμβόλου. 
3063 Ησα. 45,15. πρβλ. E. CURTIS: “The theological basis for the prohibition of images… ό. π. 
σελ. 283-285. 
3064K. Van de TOORN:“The Iconic Book Analogies between the Babylonian Cult of Images 
and the Veneration of the Torah”, στο του  The Image and the Book, Iconic Cults, Aniconism, and 
the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Leuven 1997, σελ. 229-248. 
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μορφής της θεότητας για την κατασκευή ενός λατρευτικού ειδώλου. Για τον λόγο 

αυτό χρησιμοποιείται ο όρος μορφή (תמונה). Ο όρος αυτός καθίσταται 

απαραίτητος στην επιχειρηματολογία του κεφαλαίου, επειδή η θεότητα δεν 

αποκάλυψε την μορφή της, οπότε δεν μπορεί να κατασκευαστεί απολύτως 

κανένα λατρευτικό άγαλμα. Είναι σαφές ότι ο συγγραφέας πρώτος συνδέει τον 

όρο μορφή (תמונה) με την γνωστή από τη μεταρρύθμιση του Ιωσία λέξη για το 

είδωλο (פסל), επειδή η σύνδεση αυτή έχει ουσιαστικό νόημα3064F

3065. Η σύνδεση αυτή 

φαίνεται ότι έλαβε χώρα στο Δευτ. 4 και στην συνέχεια εισχώρησε ως εντολή 

στον Δεκάλογο. 

 

ΙΙΙ.3.8. Η  μετάλλαξη της εντολής της Μονολατρίας σε απαγόρευση 

των ειδώλων 

  Όπως φαίνεται από την ανάλυση των τριών ενοτήτων, αν και 

ενσωματώνονται πολλές ιδέες, αλλά και επιχειρήματα από το Δευτερονόμιο, το 

Δευτ. 4 διαφοροποιείται από το υπόλοιπο βιβλίο σε ένα πολύ βασικό σημείο. 

Πρόκειται για την ιδέα της παράβασης του Ισραήλ, η οποία συνεπάγεται και την 

τιμωρία του. Στον ιστορικό πρόλογο αναφέρεται ότι ο Ισραήλ άκουσε την φωνή 

του Γιαχβέ και πήρε τον Δεκάλογο, ο οποίος είναι ουσιαστικά το περιεχόμενο της 

διαθήκης. Ως όρος της διαθήκης δεν αναφέρονται οι Δέκα Λόγοι ως σύνολο, 

αλλά μόνον η απαγόρευση των ειδώλων. Αυτή καθίσταται το κατεξοχήν 

κριτήριο για την ισχύ της διαθήκης και η παράβασή της έχει σαν συνέπεια την 

αιχμαλωσία και το διασκορπισμό του Ισραήλ ανάμεσα στα έθνη που λατρεύουν 

χειροποίητους θεούς. Βέβαια, δεν απουσιάζει και η ελπίδα για σωτηρία, η οποία 

διατυπώνεται - όχι τυχαία -  με λέξεις από το Δευτ. 6,5. Είναι σαφές ότι στο Δευτ 

4 εκφράζεται η κεντρική θεολογική θεώρηση της ιστορίας μέσα από το πρίσμα 

των θεολόγων - συντακτών του Δευτερονομίου. Είναι το τριμερές θεολογικό 

σχήμα παρακοή/πτώση - τιμωρία - μετάνοια/σωτηρία. Στην συνέχεια 

παρουσιάζονται οι ιδέες αυτές στο Δευτερονόμιο και σημειώνεται η ειδοποιός 

διαφορά με το Δευτ. 4. 

3065 M. KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots… ό. π. σελ. 278. 
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Όπως σημειώνει το Δευτ. 4,13 αναφερόμενο στο Δευτ 5,2 ο Γιαχβέ έκανε 

με τον λαό συμφωνία (διαθήκη) στο Χωρήβ, της οποίας οι όροι, οι Δέκα Λόγοι, 

γράφτηκαν σε δυο λίθινες πλάκες. Αυτούς τους λόγους - όρους διέταξε τον 

Ισραήλ να τηρεί.  Είναι σαφές ότι γίνεται λόγος για δέκα ζητήματα-λόγους 

 ως όρους της διαθήκης. Στο Δευτ. 4 αναφέρεται μόνο ένας όρος, η (דברים)

απαγόρευση της κατασκευής και της λατρείας κάποιου ειδώλου με οποιαδήποτε 

μορφή από τα δημιουργήματα σύνολης της δημιουργίας. Επομένως, ο όρος ברית, 

τον οποίον ορίζει ο Δεκάλογος ως ένα συμβόλαιο δέκα προϋποθέσεων για την 

ισχύ της συμφωνίας, περιορίζεται μόνο σε ένα ζήτημα, εκείνο της απαγόρευσης 

των ειδώλων3066. Ο ορισμός της διαθήκης από ένα μόνο σημείο της μπορεί να 

κατανοηθεί ως μια αναφορά του μέρους αντί του όλου (pars pro toto) ή ακόμα 

περισσότερο ως ένας τονισμός του όρου, τον οποίο, σύμφωνα με τον M. 

KÖCHER, πράγματι δεν τήρησαν οι συμβαλλόμενοι. Ο όρος διαθήκη συναντάται 

στο Δευτερονόμιο σε πολλά σημεία, ορίζεται όμως όχι όπως στο Δευτ. 4 ως 

απαγόρευση των ειδώλων, αλλά πολύ περισσότερο από την πρώτη εντολή, την 

απαγόρευση της λατρείας άλλων θεών (אלהים אחרים)3066F

3067. Παράβαση της διαθήκης 

σημαίνει την προσκύνηση και την λατρεία άλλων θεών (υποδούλωση), 

παράβαση της πρώτης εντολής της μονολατρίας του Γιαχβέ (πρβλ. Δευτ. 17,2-3). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανόηση της αιχμαλωσίας και της 

απώλειας της γης της επαγγελίας, ως τιμωριών για την παρακοή. Η πτώση του 

λαού δεν ορίζεται από την κατασκευή ενός ειδώλου, αλλά από τη λατρεία άλλων 

θεών. Κυρίως στα παραινετικά κεφάλαια του Δευτερονομίου (5-11 & 29-30) η 

λατρεία άλλων θεών θεωρείται αιτία κάθε κακού, αλλά πρωτίστως της 

αιχμαλωσίας (Δευτ. 11, 16-17) 3068. 

Φαίνεται με τον τρόπο αυτό ότι στο κεφάλαιο αυτό ερμηνεύεται η 

απαγόρευση των άλλων θεών δια της απαγόρευσης των ειδώλων (Δευτ. 4, 15-

3066 Βλ. M. KÖCKERT: „Die Entstehung des Bilderverbots“… ό. π. σελ. 277-278, του ιδίου: Die 
Zehn Gebote, München 2007, 55-65, & του ιδίου: „Vom Kultbild JHWHs zum 
Bilderverbot“…ό. π. σελ. 384-389. 
3067 Αρκετά τμήματα του βιβλίου αποτελούν παραφράσεις ή ερμηνείες της πρώτης 
εντολής του Δεκαλόγου που προέρχονται από διάφορες εποχές (Δευτ. 4,15-20. 6,10-15. 7,8-
11. 8,7-20. 13,2-19)  βλ. E.ZENGER: Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 42001, σελ. 131. 
3068 E. AURELIUS: „Die fremden Götter im Deuteronomium... ό. π. σελ. 158 πρβλ. στο του 
ιδίου„Der Ursprung des Ersten Gebots“, στο ZThK 100 (2003), σελ. 13. 
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28)3069. Η απαγόρευση της λατρείας άλλων θεών εφαρμόζεται με την ισχύ της 

απαγόρευσης των ειδώλων (στ.  3. 19. 28) και η παραμονή, καθώς και η κατοχή 

της χώρας εξαρτώνται από την τήρηση των εντολών γενικότερα (στ. 1.), αλλά 

κυρίως από την εφαρμογή αυτής της εντολής (στ. 16. 25)3070. Επομένως, οι 

συντάκτες του κεφαλαίου σκέπτονται διαφορετικά από άλλα κείμενα του 

Δευτερονομίου (Δευτ. 29,15-29). Πρόκειται πιθανώς για θιασώτες μιας κίνησης με 

μονοθεϊστικές ιδέες, μιας και οι άλλοι θεοί δεν υπάρχουν για αυτούς, όπως για 

τους συντάκτες της πρώτης εντολής του Δεκαλόγου, αλλά μόνο είδωλα3071. Δεν  

μπορεί να είναι τυχαίο ότι αποφεύγεται στο κεφάλαιο αυτό ο τεχνικός όρος 

«άλλοι θεοί»3072.  

Προφανώς, εξαιτίας αυτών των ιδεών  προβαίνουν και στην ερμηνεία της 

απαγόρευσης της λατρείας άλλων θεών και της ενίσχυσης της μονολατρίας του 

Γιαχβέ (Δευτ 6,4) αυτή την φορά μέσα από την απαγόρευση των ειδώλων. Είναι 

σαφώς επηρεασμένοι από το κήρυγμα των προφητών και κυρίως του 

Δευτεροησαΐα που θεωρεί τα είδωλα νεκρή ύλη και μοναδικό κύριο της φύσης 

και της ιστορίας τον Γιαχβέ. Οι άλλοι θεοί δεν φαίνονται πουθενά να 

συγκριθούν μαζί του, αυτό που μένει από αυτούς είναι τα νεκρά από ζωή είδωλά 

τους. Με την απαγόρευση κατασκευής και λατρείας των οποιασδήποτε μορφής 

υλικών συμβόλων των άλλων θεών επιτυγχάνεται μια επικαιροποίηση της 

Μονολατρίας του Γιαχβέ ακριβώς σε μια εποχή που η Μονολατρία του Γιαχβέ 

της Σιών εξελίσσεται προς τον Μονοθεϊσμό. Η προσθήκη στην διδασκαλία της 

λατρείας του Γιαχβέ μιας σαφέστατης απαγόρευσης των υλικών ειδώλων ή 

συμβόλων των άλλων θεών καθίσταται απαραίτητη σε μια εποχή που ο όρος 

3069 Βλ. Ε. AURELIUS: „Die fremden Götter im Deuteronomium… ό. π. σελ. 165-169. 
3070 Τ. VEIJOLA: „Bundestheologische Redaktion im Deuteronomium“ στο του ιδίου, Das 
Deuteronomium und seine Querbeziehungen, Göttingen 1996, σελ. 259. 
3071 E. OTTO: „Deuteronomium 4: Die Pentateuchredaktion... ό. π. σελ. 206. Πρέπει να 
τονιστεί ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί η λύση αυτή μονόδρομος στις συνέπειες του 
Μονοθεϊσμού. Μπορεί στα συγκεκριμένα βιβλικά κείμενα να θεωρούνται οι άλλοι θεοί 
άψυχα είδωλα, σε κάποια άλλα θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τους υιούς του 
υψίστου ή τους αγγέλους. βλ. Δ. ΚΑΪΜΑΚΗ: Θέματα Παλιοδιαθηκικής Θεολογίας, 
Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 159. 
3072 Βλ. G. BRAULIK: “Das Deuteronomium und die Geburt des Monotheismus... ό. π. σελ. 
282, E. OTTO: „Deuteronomium 4: Die Pentateuchredaktion im Deuteronomiumsrahmen“, 
στο T. Veijola: Das Deuteronomium und seine Querbeziehungen, Göttingen 1996, σελ. 205-206 & 
Ε. AURELIUS: „Die fremden Götter im Deuteronomium… ό. π. σελ. 167. 
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άλλοι θεοί (  χάνει το νόημά του, επειδή ο ίδιος ο Γιαχβέ καθιστά ( אלהים אחרים

σαφές  ότι: «Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός από μένα δεν 

υπάρχει θεός» (Ησα. 44,6 ).      

 

III.3.9. Η προσθήκη στον Δεκάλογο 

Η μοναδική αυτή ερμηνεία της πρώτης εντολής που απαγορεύει την 

λατρεία των άλλων θεών με την απαγόρευση των ειδώλων οδηγεί σαφώς την 

έρευνα και στην ιδέα ότι ο συντάκτης (ή οι συντάκτες) του Δευτ. 4 είναι κατά 

πάσα πιθανότητα και εκείνος/οι που έκανε/αν στο μέσον της πρώτης εντολής 

του Δεκαλόγου την προσθήκη  της απαγόρευσης των ειδώλων στην βασική της 

μορφή «δεν θα κατασκευάσεις για σένα  είδωλο», όπως υποθέτουν αρκετοί 

ερευνητές την τελευταία εικοσαετία, ίσως πρώτος ο TIMO VEIJOLA3073. Επίσης, 

είναι πιθανό ότι αυτή η πρώιμη μορφή υφίσταται ήδη πριν την αιχμαλωσία, 

επειδή με τον όρο פסל διασώζεται ορολογία από την μεταρρύθμιση του βασιλιά 

Ιωσία. Όπως ήδη εκτέθηκε, εκτός από τους όρους είδωλο (פסל) και μορφή (תמונת) 

που εμφανίζονται μαζί στον Δεκάλογο χρησιμοποιείται και ο όρος ομοίωμα-

παράδειγμα (תבנית) που θυμίζει το παράδειγμα της σκηνής του μαρτυρίου και 

των σκευών της λατρείας που αποκαλύφθηκαν στον Μωυσή. Επίσης, στο 

κείμενο Δευτ. 4 συναντάται και ο όρος εικόνα (סמל), ο οποίος δεν φαίνεται 

απίθανο να προέρχεται από το אהסמל הקנ  (Ιεζ 8,3-5) του προφήτη Ιεζεκιήλ, ένα 

λατρευτικό προφανώς αντικείμενο που ήταν τοποθετημένο σε μια βορινή πύλη 

του ιεροσολυμητικού ναού 3073F

3074. Ο Χρονικογράφος χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο (2 

Χρον. 33,7) για να αναφερθεί στο γλυπτό της Ασερά του Μανασσή (2 Βασ. 21,7).   

Ο συντάκτης του Δευτ 4 δημιούργησε μια σύνοψη του κειμένου του και 

εμπλούτισε την εντολή του δευτερονομιστικού Δεκαλόγου (Δευτ. 5,7) με τον δικό 

3073 Τ. VEIJOLA: „Bundestheologische Redaktion im Deuteronomium“ στο του ιδίου, Das 
Deuteronomium und seine Querbeziehungen, Göttingen 1996, σελ. 259-260 & του ιδίου: Das fünfte 
Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 156-157. πρβλ. M.KÖCKERT:  Die Zehn Gebote, München 
2007, σελ. 42-43 & του ιδίου: „Die Entstehung des Bilderverbots ... ό. π. σελ. 278. 
3074  Ο O. KEEL, αν και δεν μπορεί να ειπωθεί για την εικόνα αυτή τίποτε το σίγουρο, 
θεωρεί ως πιθανότερη εκδοχή μια ανάγλυφη λίθινη στήλη, ίσως με το έμβλημα του 
σεληνιακού θεού, όπως εκείνη της Βεθσαϊδά βλ. του ιδίου: „Warum im Jerusalemer Tempel  
kein anthropomorphes Kultbild… ό. π. σελ. 271-272, καθώς και F. HARTENSTEIN: „Die 
unvergleichliche «Gestalt» JHWHs… ό. π. σελ. 68 σημ. 70. 
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του όρο תמונה  (πρβλ. Δευτ. 4,12. 15. 16. 23. 25)3075 και προφανώς ο ίδιος συντάκτης 

είναι και εκείνος που επεξεργάστηκε  το τέλος της 1ης εντολής, στο οποίο γίνεται 

λόγος για την συλλογική ενοχή και πρόσθεσε τις αναφορικές προτάσεις των στ. 

9 και 10 που δηλώνουν μια ατομική ευθύνη «εκείνους που με μισούν» και 

«εκείνους που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου». Το έργο του διακρίνεται 

από την ιδέα ότι η αγάπη στον θεό συνδέεται με την τήρηση των εντολών3076. 

  Προφανώς, αφού ασχολήθηκε με την σύνταξη του κεφ. 4 για να εκθέσει 

την άποψή του για την ξένη λατρεία που στην σκέψη του δεν είναι τίποτα άλλο 

από ειδωλολατρία και να ενισχύσει την κανονικότητα της διδασκαλίας  του 

ενσωματώνει την απαγόρευση των ειδώλων στον Δεκάλογο ως ερμηνεία και 

συνέχεια της 1ης εντολής. Αυτό φαίνεται ότι έλαβε χώρα σε ένα εξελιγμένο 

στάδιο της πρώιμης μεταιχμαλωσιακής εποχής με ιδέες από το μονοθεϊστικό 

κήρυγμα του Δευτεροησαΐα. Έτσι άλλαξε την δομή του κειμένου του με στοιχεία 

από το Δευτερονόμιο αντικαθιστώντας ουσιαστικά την απαγόρευση της 

λατρείας άλλων θεών με την δική του θέση, δηλ. την απαγόρευση της 

ειδωλολατρίας.  

 Στην έρευνα γίνεται λόγος για μια διμερή ή για μια τριμερή εξέλιξη της 

απαγόρευσης, η οποία καθώς φαίνεται έλαβε χώρα στο Δευτ 4 και στην συνέχεια 

τοποθετήθηκε με μια πολύ πιο σύντομη μορφή στον Δεκάλογο3077. Πιθανότερη 

όμως φαίνεται μια ενιαία και ολοκληρωμένη προσθήκη από τον συντάκτη του 

3075 Για το πρόβλημα βλ. C. DOHMEN: Das Bilderverbot...ό.π. σελ. 219. Πρβλ.  S. PETRY: Die 
Entgrenzung JHWHs – Monolatrie, Bilderverbot und Monotheismus...ό. π. σελ. 42-43. Στον ίδιο 
συντάκτη κατανέμεται και η διήγηση της λατρείας του χρυσού μόσχου στο Δευτ. 9. Βλ. T. 
VEIJOLA: Das fünfte Buch Mose Deuteronomium...ό.π. σελ. 156. 
3076 Για τον Τ. VEIJOLA  η προσθήκη αυτή ερμηνεύεται με βάση τα Δευτ. 6,5. 14. 17. 25. βλ. 
στο του ιδίου: „Bundestheologische Redaktion im Deuteronomium...ό.π. σελ.260 σημ. 86. 
3077 Στην παλαιότερη έρευνα (π.χ. W. ZIMMERLI), αλλά και σε σύγχρονους ερευνητές, 
όπως  E. AURELIUS („Die fremden Götter im Deuteronomium… ό. π. σελ. 167) συναντάται 
η άποψη ότι προηγήθηκε η προσθήκη στον Δεκάλογο και ακολούθησε η συγγραφή του 
Δευτ 4 ως ενός κηρύγματος, στο οποίο ερμηνεύεται η απαγόρευση των άλλων θεών με 
την απαγόρευση των ειδώλων τους. Λαμβάνοντας όμως υπόψην την σύντομη μορφή του 
κειμένου στο Δεκάλογο γίνεται σαφές ότι είναι απαραίτητη  μια προεργασία που 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι έλαβε χώρα στο Δευτ 4. Οπότε, φαίνεται λογικότερο να 
προηγήθηκε η καταγραφή του συγκεκριμένου κειμένου και στην συνέχεια έλαβε χώρα η 
τοποθέτησή του σε συνοπτική μορφή ως προσθήκη στον Δεκάλογο. Σαφώς, δεν 
αποκλείεται οι συντάκτες να προσέθεσαν και στοιχεία στο Δευτ 4 επηρεασμένοι από την 
νέα εικόνα  που προήλθε με την ανάμειξη των δυο πρώτων απαγορεύσεων του 
Δεκαλόγου.     
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Δευτ 4, επειδή επεξεργάστηκε το όλο πρόβλημα ήδη στο κείμενό του. Η 

αναλυτική αναφορά στα πλάσματα της δημιουργίας σύμφωνα με μια 

αντίστροφή των ημερών της δημιουργίας από το Γεν. 1 περιορίστηκε στον 

Δεκάλογο μόνο στο τριμερές κοσμοείδωλο. Οι ιδιαίτερες παραινέσεις για τα 

ουράνια σώματα θεωρήθηκαν προφανώς περιττές, επειδή η τριμερής διαίρεση 

περιλαμβάνει την δημιουργία στο σύνολο της, σαφώς και τους φωστήρες και τα 

άστρα. Με την προσθήκη και την εξέλιξη αυτή αυξήθηκαν οι προστακτικές του 

Δεκαλόγου. Σαφές είναι ότι με το κείμενο του Δεκαλόγου στο Δευτερονόμιο 

εναρμονίστηκε και ο Δεκάλογος της Εξόδου δεχόμενος την απαγόρευση των 

ειδώλων ως προσθήκη με μοναδική διαφορά το σύνδεσμο ו ανάμεσα στους όρους 

είδωλο και ομοίωμα. Στον Δεκάλογο συνδέεται η  απαγόρευση με την λατρεία 

των άλλων θεών και ο όρος είδωλο σαφώς αναφέρεται σε είδωλα άλλων θεών3077F

3078.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι για ένα ορισμένο διάστημα 

υπήρξε Δεκάλογος χωρίς την απαγόρευση των ειδώλων. Και στην περίπτωση 

αυτή κερδίζει σε σημασία η άποψη που θέλει το ανεικόνιστο της λατρείας του 

Γιαχβέ να προηγείται χρονικά της απαγόρευσης των ειδώλων. Ακόμα και αν μια 

διηγηματική απόρριψη των γλυπτών των ταύρων της Βαιθήλ και της Δαν 

προηγείται χρονικά μιας απαγόρευσης  (Δευτ 4, Δευτ 5 & Εξ 20), η ανεικόνιστη 

λατρεία θα πρέπει να ήταν μια πραγματικότητα στην προαιχμαλωσιακή 

Ιερουσαλήμ. Προφανώς, δεν μπορεί να γίνει λόγος για το ανεικόνιστο του κενού 

χώρου που μπορεί να διαπιστωθεί μόνο μεταιχμαλωσιακά, αλλά για μια λατρεία 

με επίκεντρο τους δυο λίθους που μεταφέρθηκαν εντός της ξύλινης Κιβωτού από 

τον αρχετυπικό βασιλιά Δαβίδ στην πόλη και στον ναό του Γιαχβέ από τον 

Σολομώντα.  

 

 

 

3078 Οι ερευνητές διακρίνονται στο ζήτημα της κατανόησης των ειδώλων που 
απαγορεύονται στο Δευτ 4 σε δυο ομάδες, σε εκείνους που αναγνωρίζουν στην 
απαγόρευση εικόνες του Γιαχβέ και εκείνους που κατανοούν ως είδωλα εικόνες των 
άλλων θεών. Στο Δεκάλογο η μίξη των εντολών καθιστά σαφές ότι η απαγόρευση των 
ειδώλων επεξηγεί την λατρεία των ξένων θεών. Για το ζήτημα Βλ. M.KÖCKERT: „Die 
Entstehung des Bilderverbots“… ό. π. σελ. 280. 
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ΙΙΙ.3.10. Ο Γιαχβέ ως πυρ καταναλίσκον 

Στο Δευτ. 4 κυριαρχεί μια ιδέα που δεν συναντάται, τουλάχιστον όχι με 

τέτοια συχνότητα σε άλλα βιβλικά κείμενα. Υποστηρίζεται με σαφήνεια μια 

σχέση του Γιαχβέ με τη πυρ (אש). Στο Δευτ. 4,12 αναφέρεται ότι ο Γιαχβέ μίλησε 

μέσα από το πυρ (מתוך האש). Η ίδια ιδέα επαναλαμβάνεται στο στ. 15, αλλά και 

στον επίλογο, στο στ. 33 και 36. Επιπλέον, στον στίχο 24 ο ζηλωτής θεός Γιαχβέ 

χαρακτηρίζεται ως πυρ καταναλίσκον (אש עכלה). Στον επίλογο γίνεται λόγος και 

για το πυρ του θεού επί της γης που αναφέρεται στην στήλη του πυρός κατά την 

πορεία του λαού στην έξοδο. Αν και μπορεί η μεταφορά αυτή να αναφέρεται 

όπως στο Δευτ 9,3 στην εξόντωση των εχθρών του Ισραήλ ή στην εκδίκηση και 

την τιμωρία της παράβασης της διαθήκης, επειδή ο Γιαχβέ είναι θεός ζηλωτής3078F

3079, 

γεννάται το ερώτημα της έντονης χρήσης του πυρός από τον συντάκτη.   Η ιδέα 

αυτή, αν και φαίνεται ότι ανήκει στις αρχαίες παραδόσεις επιφάνειας του Γιαχβέ 

στο Σινά, στο Δευτ. 4 φαίνεται να ταιριάζει με παραστάσεις από  το περιβάλλον 

της μεταιχμαλωσιακής εποχής. 

Επειδή οι παραστάσεις αυτές φαίνεται ότι διαφοροποιούνται από τη 

θεοφάνεια του θεού της βροχής στην καταιγίδα και τον κεραυνό ως πυρ εξ 

ουρανού, προκύπτει το ερώτημα της σημασίας του πυρός στο Δευτ. 4 και της 

σχέσης της παραπάνω εικόνας με τις θρησκευτικές ιδέες του κυρίαρχου 

περσικού κράτους και του ζωροαστρισμού ως κρατικής λατρείας που 

προωθήθηκε από τους Αχαιμενίδες. Αν και η κεντρική θεότητα του 

ζωροαστρισμού βασίζεται στην εικονογραφία του φτερωτού ηλιακού δίσκου που 

φέρει την ανθρωπόμορφη θεότητα, όπως παλαιότερα τους θεούς  Ασσούρ και 

Σαμάς, η βασική διδασκαλία βρίσκεται στην ιδέα, ότι ο Αχούρα Μάσδα 

αποκαλύπτεται στο πυρ.  Όπως ήδη έχει εκτεθεί σύμφωνα με την μαρτυρία του 

Ηροδότου για τους Πέρσες το πυρ είναι θεός ή μάλλον το πυρ λειτουργεί ως 

οπτική εκδήλωση του θείου3080. Στα περσικά ανάγλυφα ο θεός εμφανίζεται από 

την μέση και πάνω ανθρωπόμορφος, ενώ  βρίσκεται σχεδόν πάντα εντός ενός 

3079 E. NIELSEN: Deuteronomium (HAT I/6), Tübingen 1995, σελ. 61. 
3080 Βλ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ: Ιστορίαι 3.16.10 «Πέρσαι γάρ θεόν νομίζουσι εἶναι τὸ πυρ». πρβλ. M. 
SHENKAR: „Aniconism and Religious Art οf Pre-islamic Iran and Central Asia“ στο Bulletin 
of the Asian Institute NS Vol. 28. (2008), σελ. 242.    
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δακτυλίου ή πάνω στον φτερωτό ηλιακό δίσκο (εικ. 54. 55. 56. 58.)3081. Η βασική 

προϋπόθεση της αποκάλυψης του θείου είναι τα θυσιαστήρια του ιερού πυρός, 

τα οποία καθιστούν εφικτή την λατρεία του θεού, όπως βεβαιώνουν τα 

μνημειώδη περσικά ανάγλυφα, όπως εκείνο του Βεχιστούν και ανάγλυφες 

σφραγίδες (εικ. 57-64).   

Η τάση αυτή του συμβολισμού της θεότητας με ένα φυσικό στοιχείο, το 

πυρ προκαλεί έναν ιδιαίτερο θαυμασμό και μπορεί να ισχύσει για τους εθνικούς 

του Αρχαίου Κόσμου όχι ως κάτι τυχαίο, αλλά ως αποτέλεσμα θρησκευτικού 

στοχασμού και ως ένδειξη φιλοσοφικής αναζήτησης3082. Όπως οι φυσικοί 

φιλόσοφοι αναζήτησαν την αρχή στα στοιχεία της φύσης, έτσι και οι Μάγοι 

αναζήτησαν στο πυρ την θεότητα του κόσμου.   

Στην Π.Δ. δεν μπορεί να γίνει με σαφήνεια λόγος για μια προβολή της 

εικονογραφίας του Αχούρα Μάσδα στον Γιαχβέ, αλλά μπορεί να γίνει λόγος για 

μια χρήση του αποκαλυπτικού μοτίβου του ζωροαστρικού πυρός στην 

αποκάλυψη του Γιαχβέ. Δεν αποκλείεται και η μεταφορά ότι ο Γιαχβέ είναι πυρ 

να ανήκει στην θρησκευτική γλώσσα των κυρίαρχων Αχαιμενιδών που έδωσαν 

και την ελευθερία στους Ιουδαίους να ξαναχτίσουν τον Ναό τους. Σημαντικό 

είναι επίσης το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται πουθενά στην Π.Δ.  καμιά κριτική 

κατά των Περσών και δεν αποκλείεται ο συντάκτης του Δευτ. 4 να προβαίνει 

3081 Σημαντικό είναι ότι για αυτή την πρώιμη περίοδο  δεν έχουν βρεθεί  ναοί και 
τρισδιάστατα αγάλματα του Αχούρα Μάσδα, ο οποίος, όπως εκτέθηκε στο πρώτο 
κεφάλαιο, ακολουθούσε στην Ελλάδα τον περσικό στρατό με ένα κενό άρμα.  Δεν είναι  
επίσης σαφές, αν και οι ανάγλυφες απεικονίσεις του θεού στον φτερωτό δίσκο είχαν 
λατρευτική σημασία. Λέγεται ότι την εποχή του Αρταξέρξη Β΄(404-359 π.Χ.)  
εμφανίζονται αγάλματα της θεάς Αναχίτα. Ο Στράβων (Γεωγρ. 15. 3,15),  ο οποίος 
γράφει την εποχή των Πάρθων κάνει λόγο για δυο ειδών ιερά, εκείνα του ιερού πυρός και 
τα ιερά με κάποιο λατρευτικό είδωλο. Εχθρότητα στα είδωλα εμφανίζεται χωρίς 
αμφιβολία στον ζωροαστρισμό, οι πηγές όμως είναι πολύ μεταγενέστερες. Βλ. A. 
HULTGARD: “Man as Symbol of God”, στο H. Biezais: Religious Symbols and their Functions, 
Stockholm 1979, σελ.  112-113, βλ. και H. HAAG: "Das Bild als Gefahr für den Glauben", στο 
H. Brunner κ.α: Wort und Bild, Tübingen 1979, σελ. 157-159.  
3082 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ: Προτρεπτικός 5.65: «Θύειν ἐν ὑπαίθρῳ τούτους ὁ 
Δίνων λέγει͵ θεῶν ἀγάλματα μόνα τὸ πῦρ καὶ ὕδωρ νομίζοντας. Οὐκ ἀπεκρυψάμην οὐδὲ 
τὴν τούτων ἄγνοιαν. Εἰ γὰρ καὶ τὰ μάλιστα ἀποφεύγειν οἴονται τῆς πλάνης͵ ἀλλ΄ εἰς ἑτέραν 
κατολισθαίνουσιν ἀπάτην· ἀγάλματα μὲν θεῶν οὐ ξύλα καὶ λίθους ὑπειλήφασιν ὥσπερ 
Ἕλληνες οὐδὲ μὴν ἴβιδας καὶ ἰχνεύμονας καθάπερ Αἰγύπτιοι͵ ἀλλὰ πῦρ τε καὶ ὕδωρ ὡς 
φιλόσοφοι». 
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στην σύνδεση του Γιαχβέ με το πυρ έχοντας στο μυαλό του την σημασία του 

ζωροαστρικού ιερού πυρός3083.  

Στην όλη συνάφεια της απαγόρευσης των ειδώλων και της θεμελίωσης 

της στην ιδιαιτερότητα της αποκάλυψη του Γιαχβέ στον Ισραήλ μέσα από το πυρ 

γίνεται κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν στον ναό που χτίζεται στην Ιερουσαλήμ 

τα περσικά χρόνια να υπάρξει κάποιο λατρευτικό είδωλο. Η  λατρεία των θεών 

στον Αρχαίο Κόσμο γινόταν με την παρουσία δυο μεγεθών: α) με ένα λατρευτικό 

επίκεντρο, συνήθως το άγαλμα ή κάποιο σύμβολο της θεότητας που στεγαζόταν 

σε κάποιο οίκημα ή βρισκόταν σε ύπαιθρο χώρο, όπως οι στήλες ματσεβώθ και β) 

ένα θυσιαστήριο. Όπως εκτέθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, οι νομικές 

συλλογές διασώζουν διατάξεις που φανερώνουν όχι μόνο μια άρνηση των 

ειδώλων, αλλά γενικά την απόρριψη των υλικών συμβόλων του θείου, κυρίως 

των λίθινων και των ξύλινων λατρευτικών στηλών. Αυτό που παραμένει είναι 

μόνο ένα θυσιαστήριο για τον Γιαχβέ. Την εποχή της ανοικοδόμησης του 2ου 

Ναού αναδύονται σημαντικές θεολογικές αντιλήψεις για την παρουσία του θεού 

στην λατρεία. Πρόκειται για την θεολογία του ονόματος (שם) και την θεολογία 

της δόξας (כבוד)3083F

3084. Και τα δυο αυτά μεγέθη θέλουν να εξασφαλίσουν την 

παρουσία του θεού στον ναό, παρόλο που απουσιάζει κάποιο υλικό, λατρευτικό 

σύμβολο από το εσωτερικό του.  Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στον ναό που 

ξαναχτίστηκε την περσική εποχή για τη λατρεία του Γιαχβέ δεν υπήρξε είδωλο 

στο άδυτο. Υπήρξε όμως στην αυλή ένα θυσιαστήριο για την λατρεία και 

μάλιστα  σύμφωνα με το Λευ. 6,6 το πυρ του θυσιαστηρίου δεν έσβηνε ποτέ3084F

3085. 

3083 Αρκετοί είναι οι ερευνητές που διακρίνουν μια βαθύτερη επίδραση του 
Ζωροαστρισμού των Αχαιμενιδών γενικότερα στον βιβλικό μονοθεϊσμό. Βέβαια, το 
ουσιαστικό πρόβλημα είναι η χρονολόγηση των πηγών, επειδή εμφανίζεται ο κίνδυνος 
πολλά στοιχεία της εποχής των Σασσανιδών να προβληθούν ως πολύ αρχαιότερα. Για το 
ζήτημα βλ. S. PETRY: Die Entgrenzung Jahwes… ό. π. σελ. 89-92. 400.  Εκτός αυτού ένα 
επιπλέον ζήτημα είναι και το πρόβλημα της χρονολόγηση των ναών του πυρός στα 
χρόνια των Αχαιμενιδών. Για το πρόβλημα της χρονολόγησης των περσικών ιερών της 
φωτιάς με βάση και τα αρχαιολογικά ευρήματα βλ. M. BOYCE: “On the Zoroastrian 
Temple Cult of Fire”, στο Journal of the American Oriental Society, vol. 95, (1975), σελ. 454-465. 
3084  βλ. Δ. ΚΑΪΜΑΚΗ: Ο Ναός του Σολωμόντα... ό. π. σελ. 88-90. 
3085 B. LANG: „Die Leviten. Ihre Anthropologie und die Folgen für Ahnenkult und 
Bilderverehrung im alten Israel“, στο A. Berlejung, J. Dietrich & J.F. Quack: Menschenbilder 
und Körperkonzepte im Alten Israel, in Ägypten und im Alten Orient, Tübingen 2012, σελ. 287–
319.  ιδιαιτ. 309-314 και του ιδίου: "Altar und Tempelhaus. Eine religionsgeschichtliche 
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Οι O. KEEL και F. LIPPKΕ προτιμούν να γίνει κατανοητή η νεφέλη που 

συνοδεύει τον Ισραήλ στην πορεία του στην έρημο και γίνεται τη νύχτα στήλη 

πυρός (Εξ 13,21), όπως ακριβώς προτείνει ο M. NOTH, ως ένα φαινόμενο 

ηφαιστειακής δραστηριότητας3086. Στην ερμηνεία αυτή έρχεται και πάλι στο 

προσκήνιο η συζήτηση για την προέλευση του Γιαχβέ από το Σινά, το Σεήρ και 

την Εδώμ. Μάλιστα, ηφαιστειακή δραστηριότητα τουλάχιστον μέχρι το 

Μεσαίωνα συναντάται σε όρη της βορειοδυτικής, αραβικής χερσονήσου, νότια 

της Άκαμπα, όπως το Jallat al-Badr και διάφορες κορυφές στον χώρο της περιοχής 

al-Jaw. Εκεί θα μπορούσε να τοποθετηθεί η βιβλική Μιδιάν. Δεν αποκλείεται τα 

ηφαιστειακά χαρακτηριστικά του πυρός, του φλεγόμενου όρους, του καπνού, του 

σεισμού και του δυνατού ήχου να είχαν ενσωματωθεί από την αρχαία εποχή στις 

παραδόσεις επιφάνειας του Γιαχβέ, πριν ακόμη εισέλθει στην Χαναάν3087. Τα 

αρχαία αυτά στοιχεία φαίνεται ότι επεξεργάζεται εκ νέου και το Δευτ 4. Στην 

περίπτωση αυτή φαίνεται ότι η αρχαία παράδοση που συνδέει τον Γιαχβέ με το 

πυρ κερδίζει σε σημασία και γίνεται μετά από αιώνες επίκαιρη. Δεν φαίνεται 

απίθανο ότι αυτό οφείλεται στα λατρευτικά έθιμα των κυρίαρχων Αχαιμενιδών, 

οι οποίοι, αν και μαρτυρείται εικονογραφία του θεού τους, δεν είχαν πιθανώς 

στην λατρεία του λατρευτικά αγάλματα.       

Όταν ο Κλήμης από την Αλεξάνδρεια τον  2ο π.Χ. αιώνα θα ερμηνεύσει 

την πύρινη στήλη του θεού των Ισραηλιτών κατά την έξοδο3088, θα μιλήσει για 

τον ανεικόνιστο συμβολισμό της παρουσίας του θεού. Θα συνδέσει το πυρ αυτό 

με το πυρ της βάτου κατανοώντας το ως σύμβολο του αγίου φωτός3089. Σε κάθε 

Interpretation der perserzeitlichen Jerusalemer Kultanlage", στο Semitica et Classica 2 (2009), 
σελ. 21-26.  
3086 O. KEEL & F. LIPPKE: „Wie Mobil ist der Gott der Bibel? Aufbruch aus dem Himmel“, 
στο Welt und Umwelt der Bibel 2014 τ. 3, σελ. 41-42. 
3087 Για την άποψη αυτή υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα επιχειρήματα βλ. Ο. ΚΕΕL: Die 
Geschichte Jerusalems… ό. π. σελ. 203-205. 
3088 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ: Στρωματείς 1.24.161: «στῦλος πυρὸς ἑπόμενος (ὡδήγει 
γὰρ ἔμπροσθεν αὐτῶν) ἦγε νύκτωρ τοὺς Ἑβραίους δι΄ ἀβάτου» 
3089 ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ: Στρωματείς 1.24.164: «ἀλλ΄ οὖν τὸ πῦρ ἐκεῖνο τὸ 
ἐοικὸς στύλῳ καὶ πῦρ τὸ διὰ βάτου σύμβολόν ἐστι φωτὸς ἁγίου». Δεν είναι τυχαίο ότι στο 
τεταρτοσφαίριο της αψίδας του καθολικού της Μονής του Σινά επιλέχθηκε η ψιφηδωτή 
απόδοση της Μεταμορφώσεως του Χριστού ως Πλήρωμα του Νόμου και των Προφητών, 
ενώ τον ακριβώς από πάνω χώρο μοιράζονται οι παραστάσεις της Φλεγομένης  Βάτου 
και της Νομοδοσίας.  
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περίπτωση, η αποκάλυψη του θεού δια του πυρός επιβεβαιώνει το ανεικόνιστο 

του Γιαχβέ, ενός θεού που και πάλι δεν ταυτίζεται με το πυρ, αλλά κρύβεται σε 

αυτό, γιατί ο Γιαχβέ είναι θεός που αγαπά να κρύβεται και δεν αποκαλύπτει την 

ουσία του (אל מסתתר )3090.  
 ָאֵכן, ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר--ֱא�ֵהי יְִׂשָרֵאל, מֹוִׁשיעַ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3090  Ησα. 45,15. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΝΟΨΗ 

 Προϋπόθεση της έρευνας θεωρήθηκε η μελέτη των σχετικών με το θέμα 

λατρευτικών εθίμων της αρχαίας Εγγύς Ανατολής, όχι μόνο επειδή στην 

σύγχρονη βιβλική έρευνα θεωρείται η θρησκεία του κράτους του αρχαίου Ισραήλ 

και του Ιούδα ως ένα αναπόσπαστο τμήμα του δυτικοσημιτικού πολιτιστικού 

χώρου, αλλά κυρίως εξαιτίας των μεθοδολογικών αναγκών που απαιτούν μια 

βαθύτερη κατανόηση των όρων είδωλο και εικόνα στις γλώσσες και τις θρησκείες 

των λαών του περιβάλλοντος του βιβλικού Ισραήλ. Χωρίς την κατανόηση της 

σημασίας και του ρόλου των λατρευτικών ειδώλων στα ιερά των θεών της 

Αρχαίας Ανατολής δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητή η βιβλική πολεμική 

κατά των ειδώλων. Εξίσου προβληματική καθίσταται και η ερμηνεία της 

απαγόρευσης για την κατασκευή και την λατρεία ενός ειδώλου του Γιαχβέ χωρίς 

να προηγηθεί μια μελέτη των φαινομένων ανεικόνιστης λατρείας εκτός 

Ιεροσολύμων. Συμπερασματικά, η έρευνα μπορεί να  συνοψιστεί στα ακόλουθα 

δεκατέσσερα σημεία:  

1. Το ζήτημα της αναζήτησης ενός ομοιώματος του Γιαχβέ θεωρείται από 

πολλούς ερευνητές ως το κατεξοχήν καθήκον της Βιβλικής Αρχαιολογίας. Η 

έρευνα αυτή περιορίζεται για μεθοδολογικούς λόγους στην χώρα της 

εγκατάστασης των ισραηλιτικών φυλών. Ανοικτό  παραμένει το ερώτημα της 

προέλευσης, επειδή ο βιβλικός θεός αξιώνει στην Π.Δ. μια αλλοδαπή καταγωγή 

από την περιοχή της νότιας Παλαιστίνης, του Σινά, της οροσειράς Σεήρ και την 

Εδώμ. Τα ευρήματα που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τον Γιαχβέ 

διακρίνονται στους εικονογραφικούς φαινότυπους των ομοιωμάτων ταύρων, 

στον ανθρωπόμορφο ένθρονο και τον επίσης ανθρωπόμορφο όρθιο, μαχόμενο 

θεό σε αγαλματίδια των 30-40 εκ., στα σύμβολα κυρίως ουράνιων σωμάτων, 

όπως ο ήλιος ως φτερωτός δίσκος ή η σελήνη αλλά και στο φαινόμενο που 

ονομάζει ο T. METTINGER  υλικό ανεικόνιστο και περιγράφει την λατρευτική 

χρήση λίθινων στηλών, όπως εκείνη που βρέθηκε στο άδυτο του ναού της Αράδ. 

Εκτός από τις αρχικά επιτρεπτές ματσεβώθ, τα έως τώρα προτεινόμενα 

αντικείμενα, ακόμη και αν συνοδεύονται από μια επιγραφή με το 
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τετραγράμματο όνομα, όπως το σχέδιο του πίθου Α από την Κουντιλέτ Ασρούτ, 

αδυνατούν να αντισταθούν στην κριτική, ώστε ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έρευνα δεν είναι ακόμη σε θέση (not yet) να 

αναγνωρίσει τον Γιαχβέ σε κάποιο από αυτά τα ευρήματα.  

2. Στην Π.Δ. εμφανίζεται ένα πλήθος λέξεων που αναφέρεται στα 

λατρευτικά είδωλα. Στα αρχαιότερα κείμενα κυριαρχεί ο όρος מסכה, τον οποίο 

αποδίδουν οι Ο΄ ως «χωνευτός» «χώνευμα» και «γλυπτός. Η ορολογία αυτή 

αντανακλά τη διήγηση της λατρείας του χρυσού μόσχου και τις πληροφορίες του 

δευτ. ιστορ. έργου για τα ομοιώματα των δαμάλεων της Δαν και της Βαιθήλ. 

Στην απαγόρευση της κατασκευής ειδώλων στον Δεκάλογο εμφανίζονται οι όροι 

 .οι οποίοι μεταφράστηκαν στα ελληνικά ως είδωλον και ομοίωμα ,תמונה και פסל

Στην μεταγενέστερη προφητική πολεμική κατά των ειδώλων κυριαρχούν κυρίως 

στον πληθυντικό αρνητικοί και σκωπτικοί όροι, όπως גלולים , אלילים , עצבים κ.α. 

Ιδιαίτερη θέση στην Π.Δ. κατέχει ο όρος  צלם, ο οποίος αντιστοιχεί στο ακκαδικό 

șalmu (εικόνα). 

3. Η διήγηση της λατρείας του χρυσού μόσχου (Εξ. 32) φαίνεται ότι 

συντάχθηκε σαν μια θεολογική πραγματεία για να εκφράσει την απόρριψη του 

ειδώλου του ταύρου από την λατρεία του Γιαχβέ. Το κείμενο φαίνεται ότι 

προϋποθέτει το φερόμενο ως «προπατορικό αμάρτημα» του βορείου κράτους, την 

καθίδρυση των ομοιωμάτων των δαμάλεων της Δαν και της Βαιθήλ, ακριβώς 

κατά την αποσκίρτηση των φυλών από την εξουσία της δαβιδικής δυναστείας. 

Βασικό πρόβλημα στην αποδοχή της λατρείας του Γιαχβέ ως ταύρου στο κράτος 

του Ισραήλ είναι η άγνωστη ή η αινιγματική στάση των προφητών Ηλία, 

Ελισαίου, αλλά και του Αμώς, για τους οποίους δεν σώζεται ουδεμία πληροφορία 

για κάποια αντίδρασή τους στην μοσχολατρία. Μόνον ο προφήτης Ωσηέ 

συγκρούεται με την λατρεία του ταύρου. Ενδιαφέρουσα είναι η λύση που 

προτείνεται στην σύγχρονη έρευνα, σύμφωνα με την οποία το ιερό της Βαιθήλ 

ως βασιλικό ιερό με το είδωλο του ταύρου δεν ιδρύθηκε από τον θεμελιωτή του 

βορείου κράτους Ιεροβοάμ Α΄ (περ. 932-911 π. Χ.), αλλά από τον Ιεροβοάμ Β΄(περ. 

784-744 π.Χ.), κατά τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του.  Την εποχή αυτή 

χρονολογείται και η δράση του προφήτη Ωσηέ. Η βιβλική πολεμική κατά του 
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ταύρου προφανώς φανερώνει ότι το ζώο αυτό θα ήταν παντελώς ξένο με τον 

αρχικό γιαχβησμό, ενώ στις παραδόσεις του βορείου κράτους είναι σαφής ένας 

συγκρητισμός του Γιαχβέ με τον θεό της βροχής Βάαλ-Χαδάδ. Ενδιαφέρουσες 

είναι οι πληροφορίες για την χρήση λίθινων, λατρευτικών στηλών στην 

Σαμάρεια για την λατρεία του Βάαλ, αλλά και στις παραδόσεις του ίδιου του 

ιερού της Βαιθήλ. Η μοσχολατρία έστω και σαν νεωτερισμός δεν μπορεί να 

κατήργησε τα αρχαιότερα λατρευτικά σύμβολα. Σε πολλά αρχαία ιερά, στα 

οποία το κεντρικό λατρευτικό αντικείμενο ήταν μια, λίθινη στήλη, όπως σε ιερά 

της Κύπρου, της Φοινίκης, αλλά και τους Χετταίους εμφανίζονται ομοιώματα 

ταύρων, είτε ως νέα λατρευτικά σύμβολα, είτε και ως αφιερώματα. Σύμφωνα με 

εικονογραφικά ευρήματα των τελευταίων ετών, όπως η ανάγλυφη στήλη της 

Βηθσαϊδά μαρτυρείται και η σύνδεση του ταύρου με τον θεό της σελήνης Σιν, η 

λατρεία του οποίου ήταν ιδιαίτερα προσφιλής στους αραμαϊκούς πληθυσμούς. 

4. Το ομοίωμα του χάλκινου όφεως (Νεχουσθάν)  δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να κατανοηθεί σαν λατρευτικό είδωλο του Γιαχβέ. Η διήγηση του 

βιβλίου των Αριθμών προβάλλει αποκλειστικά και μόνο την θεραπευτική 

λειτουργία του ομοιώματος, ύστερα από τις επιθέσεις στην έρημο των όφεων 

σεραφείμ. Αν και σύμφωνα με τις βιβλικές παραδόσεις του μυθικού μοτίβου της 

πάλης της κυρίαρχης, αρσενικής  θεότητας με τις δυνάμεις του χάους ο Γιαχβέ 

συνδέεται με τον όφι, δεν μπορεί να δοθεί πειστική εξήγηση για ένα χάλκινο 

ομοίωμα που θα μπορούσε να εξαρτάται από αυτές τις ιδέες. Ο χαρακτηρισμός 

όμως των όφεων της ερήμου ως "σαράφ-ειμ" συνδέει το ομοίωμα στην ράβδο με 

την αιγυπτιακή κόμπρα, τον λεγόμενο αιγυπτιακό ουραιό, ο οποίος δεν 

εμφανίζεται μόνο στο γείσο των αιγυπτιακών Ναΐσκων ή το στέμμα του φαραώ, 

αλλά και σε ράβδους που κρατούν εξέχοντα πρόσωπα  της αιγυπτιακής 

θρησκείας. Στην περίπτωση αυτή  ο χάλκινος όφις επιβάλλεται να συγκριθεί με 

την ράβδο του Μωυσή που μετατρέπεται σε φίδι με θαυμαστό τρόπο.  

5. Η πληροφορία ότι με την μεταρρύθμιση του Ιωσία το είδωλο της θεάς 

Ασερά απομακρύνθηκε από τον ναό και παραδόθηκε στις φλόγες ταιριάζει 

χρονολογικά με την εξαφάνιση των πήλινων αγαλματιδίων των θηλυκών 

μορφών που έρχονται στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη σε στρώματα του 

740 
 



8ου έως και τα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα. Τα ευρήματα αυτά δεν συνοδεύονται από 

αντίστοιχα αγαλματίδια μιας αρσενικής θεότητας, ώστε να μην μπορεί να γίνει 

λόγος για μια προϋπόθεση ενός ανθρωπόμορφου, λατρευτικού αγάλματος του 

Γιαχβέ. Μαρτυρία για ένα άγαλμα του Γιαχβέ λείπει από την Π.Δ. και κυρίως 

από τις πληροφορίες για τη μεταρρύθμιση του Ιωσία. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

ότι η σύνδεση του ρήματος  «κατασκευάζω» (עשה) με το ουσιαστικό «είδωλο» 

 στην διήγηση του δευτερονομιστού έργου για το είδωλο της Ασερά που (פסל)

κατασκεύασε ή απλά έφερε στο ναό ο Μανασσής παραπέμπει στην μορφή που 

έχει το πρώτο μέρος της απαγόρευσης των ειδώλων στον Δεκάλογο. Προφανώς 

το πρώτο μέρος της δεκαλογικής απαγόρευσης φαίνεται ότι έχει τις ρίζες του 

ακριβώς στην κατασκευή του ειδώλου της θεάς που ο Μανασσής τοποθέτησε στο 

ναό. 

6. Μια ιδιαίτερη κατηγορία κειμένων πολεμικής κατά των ειδώλων είναι τα 

κείμενα προφητικής κριτικής. Αυτή συναντάται στους Ψαλμούς 115 και 135, στο 

βιβλίο του προφήτη Ιερεμία (10,9-6), στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του Ησαΐα 

(Ησ. 40,19-20. 41,5-7. 44,6-2 2), στον προφήτη Αββακούμ (2,18-19), αλλά και σε 

δευτεροκανονικά έργα όπως η Σοφία Σολομώντος, η Επιστολή Ιερεμίου και το 

τεμάχιο Βηλ και Δράκων από το βιβλίο του Δανιήλ. Τα σπουδαιότερα 

επιχειρήματα της προφητικής πολεμικής εμφανίζονται στον προφήτη της 

βαβυλώνιας αιχμαλωσίας Δευτεροησαΐα και περίπου τα ίδια επαναλαμβάνουν 

και τα υπόλοιπα κείμενα. Η προφητική κριτική συνοψίζεται σε τέσσερις βασικές 

ιδέες, οι οποίες συναντούνται και στην εξωβιβλική γραμματεία κυρίως 

φιλοσοφικών κύκλων του ελληνορωμαϊκού κόσμου. α) Βασική αρχή της κριτικής 

είναι η ταύτιση της θεότητας με το είδωλό της, επειδή στα κείμενα αυτά ο 

βιβλικός θεός δεν αντιτίθεται στους άλλους θεούς, αλλά σε ότι κατανοούν οι 

άνθρωποι ως θεούς, τα λατρευτικά είδωλα. β) Δεύτερον, θεωρείται αδύνατο μια 

ανθρώπινη κατασκευή να έχει κάτι το θεϊκό. Τα είδωλα που αναφέρονται στην 

Π.Δ. είναι όλα προϊόντα ανθρώπινης πρωτοβουλίας, χρηματοδότησης και 

ανθρώπινης εργασίας. γ) Πέρα από την ιδέα ότι η μορφοποίηση της ύλης σε 

άγαλμα κάποιας θεότητας οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ανθρώπινη 

πρωτοβουλία εμφανίζεται και η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα το θεϊκό στα 
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υλικά κατασκευής, τα οποία όσο πολύτιμα και αν θεωρούνται παραμένουν 

νεκρή ύλη. δ) Το είδωλο δεν αντιμετωπίζεται ως η ορατή παρουσία του θεού, 

αλλά ως η μίμηση μιας ορατής πραγματικότητας, ως το ομοίωμα ενός 

δημιουργήματος, όπως αναφέρεται από τον Δευτεροησαΐα για την κατασκευή 

ενός ειδώλου με τη μορφή ενός ανθρώπου. Έτσι, η λατρεία ενός ειδώλου 

εμφανίζεται ως η λατρεία του ομοιώματος ενός δημιουργήματος αντί για τον 

δημιουργό θεό. Αυτή η ιδέα θα εξελιχθεί στην συνέχεια στο Δευτ. 4 και θα 

συμπεριλάβει όλα τα πλάσματα της φύσης. Τα επιχειρήματα της προφητικής 

πολεμικής δεν μπορούν να ισχύσουν ως ενδείξεις για την εξοικείωση των 

προφητών με τα μεσοποταμιακά κείμενα των τελετουργικών ζωοποίησης των 

λατρευτικών ειδώλων, τα οποία προορίζονταν για μια κλειστή ομάδα ανθρώπων 

και ήταν άγνωστα στο ευρύ κοινό. 

7.  Στο εξάπλευρο πρίσμα του Σαργών Β΄ που βρέθηκε το 1953 στη Νιμρούδ, 

αρχαία Kahlu, όπου αναφέρεται ο ασσύριος μονάρχης στην κατάκτηση της 

Σαμάρειας ισχυρίζεται ότι "και τους θεούς (ilani) που εμπιστεύονται απαρίθμησα 

ως λεία". Δεν γίνεται όμως απολύτως καμία αναφορά στη μετοικεσία των θεών 

(«ilāni»), δηλαδή των λατρευτικών αγαλμάτων της πρωτεύουσας του κράτους του 

Ισραήλ σε αρχαιότερα κείμενα, όπως η επιγραφή από το Dur-Sharukin και στα 

Χρονικά του Σαργών. Η παραπάνω φράση, αν και δεν είναι σαφές ότι 

αναφέρεται στα είδωλα των ταύρων του αρχαίου Ισραήλ, θεωρείται στην έρευνα 

ως ένδειξη του πολυθεϊσμού και της ειδωλολατρίας του κράτους της Σαμάρειας. 

Η μνεία θυμίζει την μετάφραση των Ο΄ στο Δ΄ Βασ. 18,34, στην λουκιάνεια 

αναθεώρηση και συγκεκριμένα την ερώτηση «και που εισιν οι θεοι της χωρας 

σαμαρειας;». Παρόμοια στοιχεία έχουν αναζητηθεί στα ασσυριακά ιστορικά 

ανάγλυφα και στην επιγραφή του βασιλέως της Μωάβ Μεσά. 

8. Η ιουδαϊκή ερμηνευτική παράδοση θέλει την απαγόρευση της 

κατασκευής και της λατρείας ειδώλων ως το β΄ μέρος της εντολής  που 

απαγορεύει την λατρεία άλλων θεών. Πρόκειται για έναν λόγο (דבר), την 

φερόμενη και ως δεύτερη εντολή. Η αναζήτηση των αντικειμένων των ρημάτων 

λατρείας και προσκύνησης βρίσκει τρεις πιθανές λύσεις: α) τους όρους είδωλο 

και ομοίωμα, β)  την ανάγνωση που θέλει ως πληθυντικό τα όντα που 

742 
 



εννοούνται στο τριμερές κοσμοείδωλο, αλλά και γ) τους άλλους θεούς ( אלהים

 της πρώτης απαγόρευσης. Στην περίπτωση αυτή η απαγόρευση των (אחרים

ειδώλων μπορεί να εξηγηθεί ως εμβόλιμο κείμενο που επεξηγεί την απαγόρευση 

της λατρείας των ξένων θεών. Την εξήγηση αυτή ενισχύει και ο χαρακτηρισμός 

«  τον οποίο αποδίδουν οι Εβδομήκοντα ως «θεὸς ζηλωτὴς» και ,«אל קנא

εμφανίζεται μόνο στα πλαίσια της μονολατρίας του Γιαχβέ. Ο προφανής αυτός 

εμβόλιμος στίχος αποτελείται από τρία δομικά μέρη: α) την Prohibitiv «δεν θα 

κατασκευάσεις είδωλο για σένα» (לא תאשה לך פסל), β) την διασάφηση «κάθε είδους 

ομοίωμα» (כל תמונה) και γ) τις τρεις αναφορικές προτάσεις (אשר) που αναφέρονται 

στα όντα του τριμερούς κοσμοειδώλου. Η ερμηνευτική παράδοση της Ανατολής 

διακρίνει ανάμεσα στον  όρο είδωλο που αναφέρεται σε αποκυήματα της 

φαντασίας και τον όρο ομοίωμα που προσδιορίζει τα έργα που μιμούνται όντα 

της πραγματικότητας. Ο όρος είδωλο (פסל), αλλά και το ρήμα κατασκευής (עשה) 

θυμίζουν την ορολογία του δευτ. ιστορ. έργου για το είδωλο της Ασερά του 

Μανασσή που εξαφάνισε  ο Ιωσίας από το ναό του Γιαχβέ. Ο συνδυασμός των 

όρων, καθώς  και οι τρεις αναφορικές προτάσεις (אשר) που αναφέρονται στα 

όντα του τριμερούς κοσμοειδώλου εμφανίζουν πολλά κοινά στοιχεία με το Δευτ. 

4. Η σύγκριση με το κείμενο αυτό φανερώνει μια εσωτερική εξέλιξη της εντολής 

που δεν φαίνεται απίθανο ότι πραγματοποιήθηκε  στο Δευτ. 4 και στη συνέχεια 

εισήχθη στον Δεκάλογο. Θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στην 

απαγόρευση των ειδώλων του Δεκαλόγου και τις λοιπές απαγορεύσεις που 

χρησιμοποιούν τον όρο γλυπτό και χυτό (מסכה), αλλά και κείμενα που 

χρησιμοποιούν πολεμικούς όρους. Πρόκειται για κείμενα εμπνευσμένα από την 

διήγηση της μοσχολατρίας (Εξ 32) ή από τα κείμενα της προφητικής πολεμικής 

κατά των ειδώλων.  

9. Κατά την περσική και την ελληνορωμαϊκή εποχή το άδυτο του ναού των 

Ιεροσολύμων, το λεγόμενο άγιον αγίου ήταν εντελώς άδειο. Ο Φλάβιος Ιώσηπος 

είναι εκείνος που αναφέρει ότι «ἔκειτο δὲ οὐδὲν ὅλως ἐν αὐτῷ». Στην Μισνά 

αναφέρεται ότι μόνο ένας λίθος από τις πλάκες του δαπέδου προεξείχε ακριβώς 

στο σημείο που βρισκόταν η κιβωτός και εκεί τοποθετούσε  ο αρχιερέας την 

εσχάρα του θυμιάματος κατά την είσοδό του την ημέρα του εξιλασμού. Η 
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απουσία λατρευτικού ειδώλου ("ἕδους χωρίς") από το άδυτο του ναού προκαλεί 

το ενδιαφέρον των συγγραφέων του ελληνιστικού και του ρωμαϊκού κόσμου, 

επειδή το ανεικόνιστο της λατρείας του ενός θεού χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης 

από τους στωικούς φιλοσόφους και γενικότερα από τους φιλοσοφικά 

πεπαιδευμένους του εθνικού κόσμου της εποχής. 

10. Μια από τις πιο ξεχωριστές σκηνές λατρευτικής, τελετουργικής πράξης 

στην Π.Δ., στην οποία δεν έχει τον κεντρικό ρόλο ένα θυσιαστήριο, αλλά ένα 

υλικό λατρευτικό αντικείμενο είναι η καθίδρυση και η χρίση με έλαιον του λίθου 

της Βαιθήλ από τον πατριάρχη Ιακώβ. Πρόκειται για την καθίδρυση μιας 

ματσεβά, μιας λίθινης, λατρευτικής στήλης που πραγματοποιεί ο πιστός, όπως 

φαίνεται και από χετιτικά, ακκαδικά, αραβικά και φοινικικά κείμενα ύστερα από 

την αποκάλυψη της θεότητας. Οι λίθινες στήλες έπαιζαν σημαντικό ρόλο όχι 

μόνο στην θρησκευτική ζωή των κατοίκων στα άδυτα των ναών ή κυρίως στα 

υπαίθρια ιερά, αλλά και σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα, όπως 

η διεξαγωγή οικογενειακών,  φυλετικών, ακόμα και διακρατικών συμφωνιών, 

όπως αποκαλύπτει για παράδειγμα η συνθήκη του Σεφιρέ. Προφανώς, στα 

τελετουργικά της σύναψης συμφωνιών οι λίθινες στήλες έπαιζαν τον ρόλο της 

συμβολικής παρουσίας της θεότητας. Οι θεοί ήταν απαραίτητοι ως μάρτυρες και 

εγγυητές της συνθήκης.  Στον αρχαίο Ισραήλ και Ιούδα φαίνεται ότι η λατρεία 

στα ιερά της υπαίθρου γινόταν με επίκεντρο τέτοιες λίθους διαφόρων μεγεθών, 

πολλές από τις οποίες έχουν έρθει στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η λατρευτική λίθος που βρέθηκε πεσμένη στο άδυτο 

του ναού της Αράδ, ενός φρουρίου του κράτους του Ιούδα, το  οποίο κατά πάσα 

πιθανότητα κατέστρεψαν το 701 π.Χ. οι Ασσύριοι. Οι νομικές συλλογές της 

Πεντατεύχου και το δευτερονομιστό ιστορικό έργο κηρύσσουν τις ματσεβώθ 

απορριπτέες από την λατρεία του Γιαχβέ και υποστηρίζουν την 

δευτερονομιστική αποκλειστικότητα της Ιερουσαλήμ στην λατρεία του.  

11. Ως το κατεξοχήν αποδεκτό, ιερό αντικείμενο της λατρείας του Γιαχβέ 

προβάλλεται στην Πεντάτευχο και το δευτ. ιστορ. έργο η «κιβωτός του θεού» ( ארון

) "ή "κιβωτός της διαθήκης του Γιαχβέ (האלהים  Πρόκειται για ένα .(ערון ברית יהוה

κιβώτιο από ξύλο ακακίας, για το οποίο υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες. 
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Τα ιστορικά βιβλία περιγράφουν απλά ένα κιβώτιο που συνοδεύει τον στρατό 

στην μάχη και προφανώς από την χρήση της ως παλλαδίου στις πολεμικές 

επιχειρήσεις προέρχεται και η ονομασία «κιβωτός της Διαθήκης του Γιαχβέ των 

στρατιών» (  Φαίνεται ότι η κιβωτός συμβόλιζε τη θεϊκή .(ערון ברית יהוה צבאות

παρουσία στον πόλεμο κατά την εποχή που προηγήθηκε της μοναρχίας, από την 

οποία προέρχονται και οι χαρακτηρισμοί του Γιαχβέ ως ήρωα (גבור) και πολεμιστή 

 Η Ιερατική πηγή της Πεντατεύχου περιγράφει ένα επιχρυσωμένο .(אש מלחמה)

κιβώτιο με ένα χρυσό επίθημα (καππόρεθ), πάνω στο οποίο βρίσκονται 

αντιμέτωπα τα ομοιώματα δυο χερουβίμ από ατόφιο χρυσάφι. Η περιγραφή 

αυτή σε συνδυασμό με τον τίτλο "ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβιν" και τον 

χαρακτηρισμό της κιβωτού ως θρόνου οδήγησαν την παλαιότερη έρευνα στην 

κατανόησή της ως θρόνου του Γιαχβέ. Προφανώς, πρόκειται για μια προβολή 

του ιεροσολυμητικού δαβίρ, επειδή τα αντιμέτωπα, φτερωτά χερουβίμ πάνω στο 

καππόρεθ δεν σχηματίζουν θρόνο, αλλά ορίζουν και φυλάσσουν τον ιερό χώρο. 

Η παράσταση αυτή θυμίζει τις θεές των Αιγυπτίων, Ίσις, Νέπτυς και Μαάτ, οι 

οποίες φυλάσσουν με τον ίδιο τρόπο ιερά αντικείμενα, όπως την λάρνακα του 

Όσιρη ή τον στύλο του. Στην πρόσφατη έρευνα προτάθηκε ότι η κιβωτός 

λειτουργούσε ως βάση ή φορείο για το λατρευτικό είδωλο του Γιαχβέ, όπως στις 

λιτανείες οι βάσεις των αιγυπτιακών, ιερών λέμβων. Η παραπάνω εξήγηση είναι 

αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά η κιβωτός είναι ένα κιβώτιο μεταφοράς και 

οποιαδήποτε εξήγηση προϋποθέτει την κατανόηση της σημασίας του 

περιεχομένου της. Η Π.Δ. κάνει λόγο μόνο για δυο λίθινες πλάκες, στις οποίες 

οφείλεται η λειτουργία της κιβωτού ως ορατού συμβόλου της αποκάλυψης και 

της παρουσίας του θεού. Οι συγγραφείς των βιβλικών έργων φαίνεται ότι 

θέλουν οι πλάκες αυτές να γίνουν κατανοητές περισσότερο ως κείμενα, παρά ως 

λίθινες στήλες, επειδή οι λίθοι ματσεβώθ έχουν στο Δευτερονόμιο απαγορευθεί. 

Δεν είναι σαφές, αν η ιδέα για το γραπτό κείμενο των δυο πλακών είναι μια 

αρχαία παράδοση ή μια επινόηση των δευτερονομιστών. Σε κάθε περίπτωση με 

την παράδοση αυτή ξεκινά στον βιβλικό χώρο η ιδέα ότι ένα κείμενο, η ιερή 

γραφή δύναται να αντικαταστήσει ένα λατρευτικό αντικείμενο ή είδωλο. Ιεροί, 

λατρευτικοί λίθοι λειτουργούν και αυτοί, όπως τα λατρευτικά είδωλα όχι μόνο 
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στους Χετταίους και στους λαούς της Συρίας της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, 

αλλά και στους Φοίνικες και τους Άραβες, ανάμεσα στους οποίους έζησε ο 

βιβλικός Ισραήλ. Μάλιστα ιεροί λατρευτικοί λίθοι ή λίθινα σύμβολα φαίνεται ότι 

μεταφέρονταν σε ζώα, άρματα ή φορητούς Ναΐσκους, όπως βεβαιώνουν η 

προϊσλαμική, αραβική quba και τα άρματα της Αστάρτης ή του Ηρακλή στην 

Φοινίκη. Η σπουδαιότητα της κιβωτού που πιθανόν καταστράφηκε κατά την 

βαβυλωνιακή κατάκτηση φαίνεται από την ελπίδα του 2 Μακαβ. 2,4 που θέλει 

τον προφήτη Ιερεμία να έκρυψε την κιβωτό σε ένα σπήλαιο, από το οποίο θα 

φανερωθεί, όταν αποκαταστήσει ο κύριος τη δόξα του Ισραήλ. 

12. Στην  Π.Δ.  διασώζεται ο αρχαίος τίτλος του Γιαχβέ ως "ὁ καθήμενος ἐπὶ 

τῶν χερουβιν". Ο όρος "χερουβ - χερουβιμ" προσδιορίζει στην Αρχαία Ανατολή 

μυθικά, φτερωτά πλάσματα που υπηρετούν τους μεγάλους θεούς και παίζουν 

τον ρόλο του φύλακα στις εισόδους των ναών και των ανακτόρων. Σε άλλα 

βιβλικά κείμενα ο Γιαχβέ εμφανίζεται να ιππεύει ένα χερούβ μια παράσταση 

που θα μπορούσε να ταιριάζει με την παράσταση του μυθικού ζώου μετακίνησης 

των θεοτήτων της Μεσοποταμίας και της Ανατολίας. Ο χαρακτηρισμός  όμως ως 

"ὁ καθήμενος" δεν φαίνεται ότι προέρχεται από την μεσοποταμιακή θεολογία, 

αλλά αναφέρεται στα μεγάλα, ξύλινα ομοιώματα του δαβίρ του ναού του 

Σολομώντα, τα οποία περιγράφεται ότι στέκουν παράλληλα, με το πρόσωπο 

στραμμένο προς τον κυρίως Ναό. Την θέση και την στάση αυτή έχουν τα 

ομοιώματα τετράποδων, φτερωτών πλασμάτων με κεφάλι ανθρώπου που 

προσαρμόζονται ανά ζεύγη και συγκρατούν ή διαμορφώνουν τον θρόνο 

Φοινίκων ή Χαναναίων βασιλέων. Οι θρόνοι αυτοί διαμορφώθηκαν πιθανότατα 

στα τέλη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού από επίδραση αιγυπτιακών, 

φαραωνικών θρόνων της 18ης και της 19ης  δυναστείας. Από τον 8ο π.Χ. αιώνα 

εμφανίζονται σε θρόνο σφιγγών κατά κανόνα φοινικικές θεότητες με βασιλικά 

χαρακτηριστικά, όπως ο Βάαλ Χαμμών, ο Μελκαρτ της Τύρου και η Αστάρτη των 

Σιδωνίων. Κάτω από τα εσωτερικά φτερά των χερουβίμ τοποθέτησε ο Σολομών 

την Κιβωτό της Διαθήκης. Επειδή δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της Π.Δ. 

κάποιο άγαλμα εκφράζεται η υπόθεση ότι ο θρόνος που διαμόρφωναν τα 

ομοιώματα αυτά ήταν κενός. Το μέγεθος των πλασμάτων φαίνεται ότι δηλώνει 
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την μεγαλειότητα του κατόχου του θρόνου, παραμένει όμως ερώτημα αν 

πρόκειται για μια περιγραφή του πραγματικού μεγέθους του θρόνου, για τον 

οποίο απαιτείται να υπολογιστεί η καθιστή θεότητα στο ύψος των εννέα με δέκα 

μέτρων. 

13. Ένας κενός θρόνος είναι μια πολύ ελκυστική λύση για το ζήτημα της 

ανεικόνιστης λατρείας του Γιαχβέ. Ο κενός θρόνος μπορεί εύκολα να 

εναρμονιστεί με το κενό άδυτο του μεταιχμαλωσιακού ναού. Θα πρέπει να 

εξηγηθεί όμως το μοτίβο του κενού θρόνου και οι λόγοι που θα οδηγούσαν τον 

βασιλιά και το ιερατείο της Ιερουσαλήμ να επιλέξουν κάτι τέτοιο. Μια πρώτη 

εξήγηση οδηγεί την έρευνα στο μοτίβο του κενού θρόνου στην Αίγυπτο του 

Εχνατών. Στην θρησκεία της Αμάρνα φαίνεται ότι ο βασιλιάς έχει τον ρόλο του 

μεσάζοντα ανάμεσα στο θείο φως του Ατών και τον κόσμο, οπότε το ανεικόνιστο 

στην λατρεία του Ατών συνδέεται με την προβολή του φαραώ. Ο κενός θρόνος 

σε συνδυασμό με έναν ηλιακό δίσκο, συνήθως φτερωτό συναντάται και σε 

ευρήματα από τη βόρεια Μεσοποταμία και την Συρία. Άνθρωποι ή μυθικά 

πλάσματα κρατούν έναν δίφρο, ενώ ο ηλιακός δίσκος ή η σελήνη υπερίπταται 

του καθίσματος. Σε πολλές παραστάσεις εμφανίζεται, όπως και στην Αμάρνα ο 

τοπικός βασιλιάς, συμπληρώνοντας το τρίπτυχο α) θεός ήλιος, β) κενός θρόνος, 

γ) βασιλιάς. Η τριάδα αυτή θα μπορούσε να στηρίξει την υπόθεση ότι ο επί γης 

βασιλιάς κατανοείαι ως το ζωντανό είδωλο της θεότητας. Ο κενός θρόνος για 

τον Ήλιο και την Σελήνη θα επιβιώσει στη Συρία έως και το 2ο μ.Χ. αιώνα. Όπως 

αναφέρει ο Λουκιανός ο ήλιος και η σελήνη στην Ιεράπολη δεν έχουν λατρευτικό 

είδωλο, αλλά κενούς θρόνους επειδή είναι ορατοί από όλους στον ουρανό. Στην 

Ιερουσαλήμ ήρθε στο φως το 2006 στις ανασκαφές κοντά στην πηγή Γιών το 

αποτύπωμα μιας σφραγίδας με την παράσταση ενός κενού θρόνου και πάνω 

από αυτόν ο ηλιακός δίσκος, ο οποίος φαίνεται στερεωμένος σε έναν δοκό, 

προφανώς όπως τα μεσοποταμιακά λάβαρα με τον ηλιακό δίσκο. Στο εύρημα ο 

Ο. KEEL βλέπει την επιβεβαίωση της θεωρίας του ότι ο κενός θρόνος του δαβιρ 

της Ιερουσαλήμ ανήκε αρχικά στην λατρεία μιας ηλιακής θεότητας και δεν 

θεωρεί απίθανο ότι πρόκειται για μια απεικόνιση του δαβιρ του ναού του 

Σολομώντα. Από τους 16 θρόνους σφιγγών που σώζονται σήμερα και 
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χρονολογούνται στην περσική, ελληνιστική και την ρωμαϊκή εποχή υπάρχουν 

και κάποιοι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν "κενοί θρόνοι". Οι 

περισσότεροι όμως φοινικικοί θρόνοι φαίνεται ότι είχαν στην έδρα κάποιο 

αντικείμενο που έπαιζε τον ρόλο του λατρευτικού συμβόλου της θεότητας, ίσως 

ένα άγαλμα ή μία ή περισσότερες λίθινες, λατρευτικές στήλες. Πράγματι, σε 

φοινικικά, αλλά και ναβαταϊκά ευρήματα θρόνοι και καθίσματα φαίνεται ότι 

φιλοξενούσαν σύμβολα ή λατρευτικούς λίθους των θεοτήτων, ακριβώς όπως 

τοποθετούνταν στα μεσοποταμιακά βάθρα  nēmedu και šubtu τα σύμβολα των 

θεών των βαβυλωνιακών και ασσυριακών θεών και στα χετιτικά λίθινα βάθρα οι 

λίθινες στήλες huwasi. Ίσως οι δυο λίθινες πλάκες με τον ερχομό της κιβωτού στο 

δαβιρ βρήκαν μια εξέχουσα θέση πάνω στην έδρα του θρόνου των δυο χερουβίμ, 

ενώ πιθανόν το κιβώτιο παρέμεινε σαν κειμήλιο μπροστά από τον θρόνο, κενό 

από το περιεχόμενό του. Δεν αποκλείεται να παρέμεινε εκεί εξυπηρετώντας την 

λατρεία του Γιαχβέ στις λιτανείες, όπως οι αιγυπτιακές, ιερές λέμβοι που 

παρέμεναν στο άδυτο και χρησιμοποιούνταν στην περιφορά του λατρευτικού 

ειδώλου στις εορτές. Λίθινες στήλες και θρόνος είναι μεγέθη, τα οποία στα 

φοινικικά ευρήματα δεν παραμένουν ξεχωριστά, αλλά συνδυάζονται, επειδή ο 

θρόνος λειτουργεί ως το βάθρο ή το θρανίο για την έκθεση των λατρευτικών, 

λίθινων στηλών. Ίσως μια τέτοια λύση να δόθηκε και στο δαβίρ της Ιερουσαλήμ, 

αφού έτσι αποκτά νόημα και η μεταφορά της κιβωτού στον χώρο που 

τοποθετήθηκαν τα δυο χερουβίμ και εξηγείται και η λειτουργία ενός θρόνου. Δεν 

μπορεί τα δυο μεγέθη να παρέμειναν άσχετα μεταξύ τους.  

14. Την απουσία ανθρωπόμορφων ή ζωόμορφων λατρευτικών αγαλμάτων 

από πολύτιμο υλικό στο κράτος του Ιούδα φαίνεται να επιβεβαιώνουν με έμμεσο 

τρόπο και τα ασσυριακά ανάγλυφα της πολιορκίας και της κατάκτησης της 

πόλης Λαχίς το 701 π.Χ. Στο ανάγλυφο εικονίζονται στρατιώτες να μεταφέρουν 

ως λάφυρα σωληνοειδή θυμιατήρια πιθανόν από πολύτιμο μέταλλο, ενώ δεν 

εμφανίζεται πουθενά κάποιο είδωλο.  Σε λατρευτικά σκεύη (כלים) από ιερά του 

Γιαχβέ αναφέρεται και η επιγραφή του βασιλιά της Μωάβ Μεσά, ο οποίος κάνει 

λόγο για την κατάκτηση ισραηλιτικών πόλεων της Υπεριορδανίας. 
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15. Ένα από τα νεότερα κείμενα του Δευτερονομίου και ίσως όλης της 

Πεντατεύχου είναι το Δευτ. 4 που εμφανίζει  εντυπωσιακή ομοιότητα με την 

απαγόρευση των ειδώλων στον Δεκάλογο. Σε αυτό το κεφάλαιο η απαγόρευση 

ενός λατρευτικού αγάλματος στην λατρεία του Γιαχβέ θεμελιώνεται σε όσα ο 

λαός έζησε στο όρος Σινά. Κεντρική θέση κατέχει η διαπίστωση του Μωυσή προς 

τους Ισραηλίτες ότι «εσείς ακούσατε μόνο την φωνή (τον ήχο, קול) των λόγων, μια 

μορφή (תמונה) δεν είδατε, παρά μόνο μια φωνή (έναν ήχο, קול)» (Δευτ. 4,12). Και 

ακριβώς επειδή την ημέρα που μίλησε ο Γιαχβέ στο Χωρήβ μέσα από το πυρ δεν 

είδαν καμία μορφή (  για αυτό και μόνο το λόγο δεν πρέπει να ,(כל תמונה

παρανομήσουν και να κατασκευάσουν είδωλο (פסל), ομοίωμα από οτιδήποτε 

(  χαρακτηρίζονται οι επιλογές που έχει ο תבנית Με τον όρο .(תמונת כל

κατασκευαστής για να φτιάξει ένα είδωλο (פסל) με τη μορφή οποιασδήποτε 

εικόνας (  ενός ανθρώπου, άνδρα ή (תבנית) ομοίωμα-παράδειγμα ,(תמונת כל מסל

γυναίκας, είτε όλων των πλασμάτων και φαινομένων της φύσης. Η ιδέα της 

κατασκευής ενός ειδώλου ως ομοιώματος ενός ανθρώπου φαίνεται ότι είχε την 

αφετηρία της στην πολεμική του Δευτεροησαΐα (Ησ. 44,13). Στη συνέχεια και με 

βάση την διήγηση της δημιουργίας του κόσμου (Γεν 1) επεκτείνεται η ιδέα αυτή 

και στο Δευτ. 4 και περιλαμβάνει όλη την δημιουργία, από τον άνθρωπο, τα 

δημιουργήματα της 6ης ημέρας έως τον ήλιο και την σελήνη και τους άλλους 

φωστήρες της 4ης ημέρας. Το σχήμα αυτό από το Δευτ. 4 θα περάσει στον 

Δεκάλογο με τις τρεις αναφορικές προτάσεις για το τριμερές κοσμοείδωλο της 

δημιουργίας της απαγόρευση των ειδώλων. Η ιδέα του ανθρώπου ως προτύπου 

της μορφής ενός ειδώλου στον Δευτεροησαΐα φαίνεται ότι στάθηκε η αφετηρία 

για να συνδεθεί η σειρά των πλασμάτων της δημιουργίας με τα είδωλα. 

 Την απαγόρευση αυτή οφείλει ο Ισραήλ στην ξεχωριστή σχέση που έχει 

με τον Γιαχβέ. Και επειδή ο Γιαχβέ δεν αποκάλυψε την μορφή του, αλλά μόνο 

τους λόγους του, εκείνους οφείλει ο Ισραήλ να τηρεί. Όπως και στο Σιππάρ, ο 

Ισραήλ, σύμφωνα με το Δευτ. 4, 15. 23. 25. δεν μπορεί να κατασκευάσει είδωλο 

για την λατρεία του θεού, επειδή δεν είδαν οι Ισραηλίτες την μορφή ( מונהת ) του 

Γιαχβέ. Ως σύνοψη των Δέκα Λόγων προβάλλεται η απαγόρευση της 

κατασκευής ενός «ειδώλου, ομοίωματος από οτιδήποτε» (  Και ως .(פסל תמונת כל
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τιμωρία της παρακοής έρχεται η αιχμαλωσία του λαού και η ζωή στην εξορία. 

Συνήθως, στην δευτερονομιστική θεολογία η αιχμαλωσία είναι το αποτέλεσμα 

της απομάκρυνσης του Ισραήλ από τον Γιαχβέ και της λατρείας άλλων θεών 

(  Στο Δευτ. 4 η θεολογική σκέψη δεν αναφέρεται στους άλλους .(אלהים אחרים

θεούς, αλλά στα είδωλα. Στο κεφάλαιο αυτό ερμηνεύεται η απαγόρευση της 

λατρείας των άλλων θεών δια της απαγόρευσης των ειδώλων (Δευτ. 4, 15-28). 

Δεν  μπορεί να είναι τυχαίο ότι αποφεύγεται στο κεφάλαιο αυτό ο τεχνικός όρος 

«άλλοι θεοί» (אלהים אחרים). Δεν φαίνεται απίθανη η εξήγηση ότι στον συντάκτη 

(ή τους συντάκτες) του Δευτ. 4 οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα οι προσθήκες 

στο μέσον της πρώτης εντολής του Δεκαλόγου, στην βασική, λιτή, αρχική 

απαγόρευση των ειδώλων («δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλο»). Προφανώς 

οι ίδιοι συντάκτες είναι και εκείνοι που επεξεργάστηκαν και το τέλος της 1ης 

εντολής, στο οποίο γίνεται λόγος για την συλλογική ενοχή και προστέθηκαν οι 

αναφορικές προτάσεις των στ. 9 και 10 που δηλώνουν μια ατομική ευθύνη  

«εκείνους που με μισούν» και «εκείνους που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές 

μου». Η επεξεργασία αυτή θα έλαβε χώρα σε ένα εξελιγμένο στάδιο της πρώιμης 

μεταιχμαλωσιακής εποχής με ιδέες από το μονοθεϊστικό κήρυγμα του 

Δευτεροησαΐα. Στην έρευνα γίνεται λόγος για διμερή ή για τριμερή εξέλιξη της 

απαγόρευσης, η οποία καθώς φαίνεται καταγράφηκε στο κείμενο που 

διασώζεται στο Δευτ 4 και στην συνέχεια τοποθετήθηκε σε μια πολύ πιο 

συνοπτική μορφή στον Δεκάλογο. Πιθανότερη όμως φαίνεται μια ενιαία και 

ολοκληρωμένη προσθήκη από τον συντάκτη του Δευτ 4, επειδή επεξεργάστηκε 

το όλο πρόβλημα ήδη στο κείμενό του. Η αναλυτική αναφορά στα πλάσματα της 

δημιουργίας σύμφωνα με μια αντιστροφή των ημερών της δημιουργίας από το 

Γεν 1 περιορίστηκε στον Δεκάλογο στο σχήμα του τριμερούς κοσμοειδώλου. Ο 

Γιαχβέ αποκρύπτει την μορφή του μέσα στο πυρ και τον ουρανό. Αλλά και πάλι, 

αν και αποκαλύπτεται μέσα από το πυρ, δεν ταυτίζεται με αυτό, επειδή ο Γιαχβέ 

είναι ένας θεός που αγαπά να κρύβεται και δεν αποκαλύπτει την ουσία του 

(Ησα. 45,15). 

 ָאֵכן, ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר--ֱא�ֵהי יְִׂשָרֵאל, מֹוִׁשיעַ 
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CAD   Chicago Assyrian Dictionary 

CBETh   Contributions to Biblical Exegesis and Theology 

DDD   Dictionary of Deities and Demons 

GAT     Grundrisse zum Alten Testament   

GGG   Göttinnen, Götter und Göttersymbole  

HBS    Herders Biblische Studien 

JBTh   Jahrbuch für Biblische Theologie 

JAOS  Journal of the American Oriental Society 

JSOTSS Journal for the Study of the Old Testament Supplememt Serie 

KUB   Keilschrift Texte aus Bogazkioi 

KTU   Keilschrift Texte aus Ugarit 
ΚΑΙ    Kananäische und Aramäische Inschriften 

ML     Musee di Luvre 

OGG   Oldenbourg Grundriss der Geschichte   

QD     Quaestiones Disputatae 

OBO   Orbis Biblicus et Orientalis  

RLAC  Reallexikon für Antike und Christentum 

RGG   Religion in Geschichte und Gegenwart 
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