
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ 

ΜΑΘΗΤΗΣ:  ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 
3ο Γυμνάσιο Κοζάνης  
ΤΑΞΗ:Α΄3   19-3-16 
 
  
 
 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqpbjll8PLAhXsa5oKHYF6A7UQjRwIBw&url=http://o-nekros.blogspot.com/2014/04/blog-post_9432.html&psig=AFQjCNF2J2HGkjUz3FLPYWlsv4x8g4xGZg&ust=1458148279165960


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ 
     Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες 

της Παλαιάς Διαθήκης. Γεννήθηκε στην Ιουδαία το 620 π.Χ. Ήταν γιος 

ιερέα και έζησε τον καιρό του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Πριν πέσει σε 

αιχμαλωσία το Ισραήλ ήταν ιερέας στο Ναό του Σολομώντα. Οδηγήθηκε 

αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα μετά την πρώτη κατάληψη της Ιερουσαλήμ 

το 597 π.Χ. Εκεί κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα το 593 π.Χ. και έδρασε 

μεταξύ των εξόριστων συμπατριωτών του. Το όνομά του σημαίνει "ο 

Θεός είναι δυνατός" ή "Εκείνος που ο Θεός δυναμώνει". Η μνήμη του 

προφήτη Ιεζεκιήλ τιμάται από την ορθόδοξη Εκκλησία στις 23 Ιουλίου. Η 

παράδοση αναφέρει ότι ο Ιεζεκιήλ φονεύθηκε από την φυλή Γάδ. 

Τάφηκε στη σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ.  

 



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

Το έργο του  ανήκει στα 
Προφητικά Βιβλία της Παλαιάς 
Διαθήκης,στην υποομάδα 
Μεγάλοι Προφήτες.  

Στη Εβραϊκή Βίβλο κατατάσσεται 
επίσης στους Προφήτες στην 
υποομάδα Μεταγενέστεροι 
Προφήτες. 

  Οι προφητείες του Ιεζεκιήλ 
περιέχονται στο ομώνυμο βιβλίο 
της Αγίας Γραφής. 
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 ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ  
 

 Στην Εκκλησία διαβάζεται κατά τον 
εσπερινό του Μ. Σαββάτου η 
προφητεία που περιέχει το όραμα 
του Ιεζεκιήλ, τη θαυματουργική 
ζωογόνηση των γυμνών οστών που 
γίνονται ζωντανοί άνθρωποι μετά το 
πρόσταγμα του Θεού (κεφ.λζ’1-14) 
δηλαδή το βράδυ της Μ. 
Παρασκευής μετά την περιφορά του 
επιταφίου, επειδή προφητεύει την 
Ανάσταση των νεκρών, που θα  
πραγματοποιηθεί κατά την Δευτέρα 
Παρουσία του Χριστού.  
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΞΕΡΩΝ ΟΣΤΩΝ 
          Ο Κύριος έθεσε το χέρι του επάνω μου και δια του Πνεύματός του με έβγαλε και με 

έθεσαν ωσάν εν μέσω μιας πεδιάδος. Αυτή δε η πεδιάς ήτο γεμάτη από ανθρώπινα 
οστά. Ο Κύριος με περιέφεραν ολόγυρα από τα οστά αυτά και ιδού, είδα ότι αυτά 
ήσαν πάρα πολλά εις όλην εκείνην την πεδιάδα, ξηρά δε πολύ. Ο Κύριος είπε προς 
εμέ· “υιέ ανθρώπου, είναι δυνατόν να αποκτήσουν ζωήν τα οστά αυτά;” Και εγώ 
είπα· “Κύριε Κύριε, συ γνωρίζεις τι μπορεί να συμβεί με αυτά”. Ο Κύριος μου είπε· 
“προφήτευσε δια τα οστά αυτά και είπε τα εξής· Τα οστά τα ξηρά ακούσατε τον 
λόγον του Κυρίου. Αυτά λέγει ο Κύριος εις αυτά τα ξηρά οστά· ιδού, εγώ φέρω εις 
σας πνεύμα ζωής. θα δώσω εις σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκας, θα απλώσω 
επάνω εις σας δέρμα και θα δώσω το Πνεύμα μου εις σας Θα αποκτήσετε ζωήν και 
θα ζήσετε. Έτσι δε θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κύριος”. Εγώ επροφήτευσα σύμφωνα 
με την εντολή  του Κυρίου. Όταν εγώ επροφήτευσα ιδού, έγινε σεισμός, ο οποίος 
έφερε τα οστά το καθένα εις την φυσικήν του θέσιν και το εναρμόνισε προς τα αλλά 
οστά, ώστε να αποτελέσουν ολόκληροι σκελετοί. Και με κατάπληξιν  μου είδον και 
ιδού, ότι φύτρωσε  επάνω εις αυτά νεύρα και σάρκες. Επάνω δε εις τας σάρκας και 
τα νεύρα, απλωθεί δέρμα, αλλά πνοή ζωής δεν υπήρχε ακόμη εις αυτά τα σώματα. Ο 
Κύριος είπε τότε προς εμέ· “προφητεύω προς το Πνεύμα· υιέ ανθρώπου, 
προφήτευσε και είπε στο ζωογόνων Πνεύμα· αυτά λέγει ο Κύριος· από τους τεσσάρας 
ανέμους, από όλα τα σημεία του ορίζοντος, συ Πνεύμα, πανταχού παρόν, έλα εδώ 
και εμφύσησε εις τα νεκρά αυτά σώματα, δια να λάβουν ζωήν και ζήσουν”. 
Επροφήτευσα, όπως ο Κύριος με διέταξε, και εισήλθε πράγματι εις αυτά το Πνεύμα 
της ζωής και έζησαν και στάθηκαν όρθια επάνω στους πόδας των, λαός πάρα πολύς. 
Ο Κύριος μίλησε πάλιν προς εμέ και είπε· “υιέ ανθρώπου, αυτά τα οστά 
υποδηλώνουν τον ισραηλιτικον λαόν, διότι οι Ισραηλίτες  λέγουν, ο καθένας δια τον 
εαυτόν του και δι' ολόκληρο τον λαό, ότι τα οστά μας έγιναν κατάξηρα, χαθεί πλέον 
κάθε ελπίς δι' ημάς· έχουμε οριστικώς χαθεί Δια τούτο προφήτευσε και είπε προς 
αυτούς· αυτά λέγει ο Κύριος· Ιδού εγώ θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω 
μέσα από τα μνήματά σας και θα σας επαναφέρω εις την χώρα των Ισραηλιτών Και 
τότε θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν θα ανοίξω τους τάφους σας και θα 
βγάλω τον λαό μου μέσα από τα μνήματα του.  
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 

Το βιβλίο του διαιρείται σε τρία μέρη:  

Τo1ο(κεφ.α’-κδ’) περιέχει προειδοποιήσεις 
για τη βέβαιη καταστροφή της Ιερουσαλήμ.  

Το 2ο (κεφ. κε’-λβ’) περιέχει προφητείες 
καταδίκης για διάφορα ειδωλολατρικά 
έθνη. 

Τo 3ο (εφ. λγ’-μη’) αποτελείται από 
προφητείες. . 



ΠΗΓΕΣ 

Ορθόδοξος συναξαριστής 

Εικόνες από το << Διακόνημα >> 

Βιβλίο Α΄ Γυμνάσιο , ψηφιακό σχολείο 

Βικιπαίδεια   


