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ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ  

http://agiografikesmeletes.blogspot.com/2011/08/blog-post_05.html


Η Βαβυλώνια αιχμαλωσίαΗ Βαβυλώνια αιχμαλωσία  

 Η καταστροφή και η ερήμωση, την οποία προείπαν 

οι προφήτες που έδρασαν και στα δυό βασίλεια – 

Βόρειο και Νότιο -, δεν άργησε να έρθει: 

 Πτώση της Σαμάρειας στους 

Ασσύριους/αιχμαλωσία: 722 π.Χ. 

 Πολιορκία και πτώση της Ιερουσαλήμ/1η βαβυλώνια 

αιχμαλωσία: 597 π.Χ. 

 Κατάληψη Ιερουσαλήμ/Καταστροφή του Ναού/2η 

βαβυλώνια αιχμαλωσία: 587 π.Χ. 



http://www.bible-history.com/map_babylonian_captivity/


http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.studylight.org/se/maps/&ei=plcLT4SCDsLGswa42PCTBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dbible%2Bmaps%26hl%3Del%26prmd%3Dimvns


Ιουδαϊκή «Διασπορά»Ιουδαϊκή «Διασπορά»  

Οι Ιουδαίοι που αναγκάστηκαν να 

διασκορπιστούν σε χώρες ξένες για να 

ζήσουν (Αίγυπτος, Μεσοποταμία και 

αλλού). 



Η ζωή των εξόριστων Ιουδαίων Η ζωή των εξόριστων Ιουδαίων 

στη Βαβυλώναστη Βαβυλώνα  

 Εγκατάσταση στην περιοχή του κάτω Ευφράτη και 

Τίγρη 

 Στην αρχή η ζωή ήταν δύσκολη (καταναγκαστικά έργα) 

Με τον καιρό τα πράγματα βελτιώθηκαν (ελεύθερη 

μετακίνηση, άσκηση επαγγελμάτων, δικαίωμα 

περιουσίας, δικαίωμα να ζουν σύμφωνα με τη θρησκεία 

τους,  ανάληψη κυβερνητικών θέσεων: Δανιήλ, Ανανίας, 

Μισαήλ, Αζαρίας). 

Πόθος για ελευθερία και επιστροφή στην πατρίδα. 



Οι δύο θρησκευτικοί θεσμοί που Οι δύο θρησκευτικοί θεσμοί που 

δημιούργησαν αυτά τα χρόνιαδημιούργησαν αυτά τα χρόνια  

 Επειδή δεν είχαν όμως το Ναό 

δημιούργησαν την Συναγωγή για 

να προσεύχονται 

Καθιέρωσαν και το Σάββατο ως 

μέρα αφιερωμένη στο Θεό. 





Οι Ιουδαίοι προκόβουν, Οι Ιουδαίοι προκόβουν,   

αλλά δεν ξεχνούναλλά δεν ξεχνούν  

 Οι Ιουδαίοι προκόβουν και φτάνουν 

μέχρι το σημείο να καταλάβουν και 

κυβερνητικές θέσεις στη Βαβυλώνα. 

 Τέσσερις ευγενείς νέοι, ο προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις 

Παίδες, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, ανατράφηκαν 

στη βασιλική αυλὴ του Ναβουχοδονόσορα και έλαβαν 

υψηλά αξιώματα. Αλλά, για την ευσέβειά τους στον 

αληθινό Θεό και την προσήλωση στις παραδόσεις των 

πατέρων τους, συκοφαντήθηκαν και δοκιμάσθηκαν 

σκληρά. 



Ο Δανιήλ και τα τρία εβραιόπουλα 

http://epistoligr.blogspot.gr/


Ο προφήτης Δανιήλ 

ρίχθηκε στο λάκκο των 

λεόντων.  

 

 

Άγγελος του Κυρίου 

όμως ημέρεψε τα θηρία, 

για να μη βλάψουν τον 

Δανιήλ.  

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/85842


Οἱ τρεῖς παῖδες  

ἐν καμίνῳ 

 

Όταν κάποτε ο 

βασιλιάς Ναβουχοδο-

νόσορας ζήτησε από 

τους τρεις φίλους του 

Δανιήλ (Σεδράχ, 

Μισάχ, Ἀβδεναγώ) να 

προσκυνήσουν το 

χρυσό άγαλμά του, 

αρνήθηκαν με τόλμη να 

το κάνουν.  

http://olgakhumlo.hubpages.com/hub/our-big-family


Αγριεμένος τότε ο 
βασιλιάς διέταξε να 
τους ρίξουν δεμένους 
σε πυρακτωμένο καμίνι. 
Όμως μέσα από τις 
φλόγες αντί για κραυγές 
και θρήνους, έκπληκτοι 
τους άκουσαν να 
δοξολογούν το Θεό:  

«Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν... 
εὐλογεῖτε, πᾶσαι αἱ δυνάμεις Κυρίου, τόν Κύριον».  



«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς τοῦ 

Σεδράχ, Μισάχ, Ἀβδεναγώ, ὃς 

ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ 

καὶ ἐξείλατο τοὺς παῖδας 

αὐτοῦ, ὅτι ἐπεποίθεισαν ἐπ᾿ 

αὐτῷ καὶ τὸ ῥῆμα τοῦ 

βασιλέως ἠλλοίωσαν καὶ 

παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν 

εἰς πῦρ, ὅπως μὴ λατρεύσωσι 

μηδὲ προσκυνήσωσι παντὶ 

θεῷ, ἀλλ᾿ ἢ τῷ Θεῷ αὐτῶν. καὶ 

ἐγὼ ἐκτίθεμαι δόγμα· πᾶςπᾶς  

λαός,λαός,  φυλή,φυλή,  γλῶσσαγλῶσσα,,  ἣἣ  ἐὰνἐὰν  

εἴπῃεἴπῃ  βλασφημίανβλασφημίαν  κατὰκατὰ  τοῦτοῦ  

ΘεοῦΘεοῦ  ΣεδράχΣεδράχ,,  ΜισάχΜισάχ,,  

ἈβδεναγώἈβδεναγώ,,  εἰςεἰς  ἀπώλειανἀπώλειαν  

ἔσονταιἔσονται  καὶκαὶ  οἱοἱ  οἶκοιοἶκοι  αὐτῶναὐτῶν  

εἰςεἰς  διαρπαγήνδιαρπαγήν,,  καθότικαθότι  οὐκοὐκ  

ἔστιἔστι  θεὸςθεὸς  ἕτεροςἕτερος,,  ὅστιςὅστις  

δυνήσεταιδυνήσεται  ῥύσασθαιῥύσασθαι  οὕτωςοὕτως».         

Δαν. 3, 28-29 

http://vatopaidi.wordpress.com/2009/12/17/%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CF%89-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF/


Διαβάστε τον ψαλμό 136 της σ. 114 για να Διαβάστε τον ψαλμό 136 της σ. 114 για να 

δείτε πόσο πονούσαν αλλά και δείτε πόσο πονούσαν αλλά και 

νοσταλγούσαν οι Ιουδαίοι την Ιερουσαλήμνοσταλγούσαν οι Ιουδαίοι την Ιερουσαλήμ  

Είναι δυνατόν οι δυσκολίες και οι 

καταστροφές να βοηθούν τους ανθρώπους 

να συνειδητοποιούν  

 τι έχασαν και  

 τι ξέχασαν; 



Στης Βαβυλώνας τα ποτάμια,  

εκεί καθόμασταν και κλαίγαμε, 

καθώς θυμόμασταν τη Σιών. 

Στης όχθης τις ιτιές είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει, 

εκείνοι που μας αιχμαλώτισαν μας γύρευαν τραγούδια να 

τους πούμε... 

Μα πώς να τραγουδήσουμε σε ξένη γη τα τραγούδια του 

Κυρίου! 

Αν σε ξεχάσω Ιερουσαλήμ, 

να παραλύσει το δεξί μου χέρι. 

Η γλώσσα μου ας κολλήσει στο λαρύγγι μου, 

αν πάψω να σε θυμάμαι... 

Ψαλμός 136Ψαλμός 136  



http://madamepickwickartblog.com/2010/12/brief-flood-in-babylon-raft-on-the-jordan-river/


Νέοι προφήτες κλήθηκανΝέοι προφήτες κλήθηκαν  

 να παρηγορήσουν τους 

εξόριστους, 

 Να ενισχύσουν τους 

αδύναμους και  

 Να κρατήσουν ζωντανές 

στη μνήμη τους τις 

επαγγελίες του Θεού. 

http://anavaseis.blogspot.com/2011/10/3_27.html


Hebrews Enslaved 

During the Babylonian 

Captivity after the Fall 

of Jerusalem in 586 bC 

http://www.concerttee.com/posters/posters.php?item=4230850


Ένας προφήτης Ένας προφήτης 

παρηγορεί το λαό:παρηγορεί το λαό: 

ΙεζεκιήλΙεζεκιήλ  



ΙεζεκιήλΙεζεκιήλ  

 Καταγόταν από την Ιερουσαλήμ 

 Ήταν ιερέας στο Ναό 

 Είχε οδηγηθεί αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα μετά 

την πρώτη κατάληψη της Ιερουσαλήμ από το 

Ναβουχοδονόσορα Β΄ (597 π.Χ.) και την 

εξορία δέκα χιλιάδων Ιουδαίων αιχμαλώτων. 



Η ερμηνεία της καταστροφήςΗ ερμηνεία της καταστροφής  
 Ο Θεός έμεινε πιστός στους όρους της Διαθήκης. 

 Όχι όμως και ο λαός. 

 Δικαίωση προφητών – Καταστροφή. 

 Ο λαός ένιωσε να τιμωρείται και να έχει εγκαταλειφθεί από το Θεό. 

Το Θεό, που ο ίδιος είχε πριν από πολύ καιρό εγκαταλείψει, παρά 

το σήμα κινδύνου που εξέπεμπαν οι προφήτες. 

 Αυτό που στα μάτια του λαού φαίνεται σαν τιμωρία «παιδαγωγεί» 

τον άνθρωπο, λέγει ο προφήτης Ιεζεκιήλ. 

 Σωτηριολογικό σχέδιο του Θεού.  

 Κύριος της ιστορίας είναι ο Θεός. Το σχέδιο της αγάπης Του για τη 

σωτηρία του κόσμου δεν μπορούν να ματαιώσουν ούτε η δύναμη 

των ισχυρών της γης ούτε τα ανθρώπινα λάθη. 



Ποιος φταίειΠοιος φταίει  

 «Οι πατέρες έφαγαν αγουρίδα και τα δόντια 

των παιδιών μούδιασαν» (Ιεζ. 18, 2). 

 Όλοι είναι υπεύθυνοι όταν συμβαίνει το 

κακό και ότι οι ίδιοι μπορούν να αγωνιστούν 

για να επανορθώσουν 

 Και τουςτους  δίνειδίνει  μιαμια  ελπίδαελπίδα. Ποια είναι αυτή; 

 Οραματίζεται την αποκατάσταση του λαού 

και της Ιερουσαλήμ. 



Jews in the Babylonian Captivity 

http://www.terminartors.com/artworkprofile/Olivier_Ferdinand_Johann_von-Jews_in_the_Babylonian_Captivity


Το άνοιγμα στο μέλλον Το άνοιγμα στο μέλλον   

  

Το όραμα των ξερών οστώνΤο όραμα των ξερών οστών  



Ιεζ. 37,1 Καὶ  ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, καὶ ἐξήγαγέ 

με ἐν πνεύματι Κύριος καὶ ἔθηκέ με ἐν μέσῳ τοῦ 

πεδίου, καὶ τοῦτο ἦν μεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων·  

Ιεζ. 37,1 Ο Κύριος έθεσε το χέρι του επάνω μου και 

δια του Πνεύματός του με έβγαλε και με έθεσε ωσάν 

εν μέσω μιας πεδιάδος. Αυτή δε η πεδιάδα ήτο γεμάτη 

από ανθρώπινα οστά.  

Ιεζ. 37,2 καὶ περιήγαγέ με ἐπ᾿ αὐτὰ κυκλόθεν κύκλῳ, 

καὶ ἰδοὺ πολλὰ σφόδρα ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου, 

ξηρὰ σφόδρα.  

Ιεζ. 37,2 Ο Κύριος με περιέφερε ολόγυρα από τα οστά 

αυτά και ιδού, είδα ότι αυτά ήσαν πάρα πολλά εις 

όλην εκείνην την πεδιάδα, ξηρά δε πολύ.  



Ιεζ. 37,3 καὶ εἶπε πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, 

εἰ ζήσεται τὰ ὀστέα ταῦτα; καὶ εἶπα· 

Κύριε Κύριε, σὺ ἐπίστῃ ταῦτα.  

Ιεζ. 37,3 Ο Κυριος είπε προς εμέ· “υιέ 

ανθρώπου, είναι δυνατόν να αποκτήσουν 

ζωή τα οστά αυτά;” Και εγώ είπα· “Κύριε 

Κύριε, συ γνωρίζεις τι μπορεί να συμβή με 

αυτά”.  



Ιεζ. 37,4 καὶ εἶπε πρός με· προφήτευσον ἐπὶ τὰ 

ὀστᾶ ταῦτα καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς· τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά, 

ἀκούσατε λόγον Κυρίου. 

Ιεζ. 37,4 Ο Κύριος μου ειπέ· “προφήτευσε δια 

τα οστά αυτά και ειπέ τα εξής· Τα οστά τα ξηρά 

ακούσατε τον λόγον του Κυρίου.  

Ιεζ. 37,5 τάδε λέγει Κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις· 

ἰδοὺ ἐγὼ φέρω ἐφ᾿ ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς  

Ιεζ. 37,5 Αυτά λέγει ο Κύριος εις αυτά τα ξηρά 

οστά· ιδού, εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, 



Ιεζ. 37,6 καὶ δώσω ἐφ᾿ ὑμᾶς νεῦρα καὶ ἀνάξω 

ἐφ᾿ ὑμᾶς σάρκας, καὶ ἐκτενῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς δέρμα 

καὶ δώσω πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε· 

καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.  

Ιεζ. 37,6 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. Ετσι δε θα 

μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κύριος”.  



Ιεζ. 37,7 καὶ ἐπροφήτευσα καθὼς ἐνετείλατό 

μοι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐμὲ προφητεῦσαι καὶ 

ἰδοὺ σεισμός, καὶ προσήγαγε τὰ ὀστᾶ ἑκάτερον 

πρὸς τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ. 

Ιεζ. 37,7 Εγώ επροφήτευσα σύμφωνα με την 

εντολήν του Κυρίου. Οταν εγώ επροφήτευσα 

ιδού, έγινε σεισμός, ο οποίος έφερε τα οστά το 

καθένα εις την φυσικήν του θέσιν και το 

ενηρμόνισε προς τα αλλά οστά, ώστε να 

αποτελεσθούν ολόκληροι σκελετοί. Και με 

κατάπληξίν μου  



Ιεζ. 37,8 καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἐπ᾿ αὐτὰ νεῦρα 

καὶ σάρκες ἐφύοντο, καὶ ἀνέβαινεν ἐπ᾿ 

αὐτὰ δέρμα ἐπάνω, καὶ πνεῦμα οὐκ ἦν ἐπ᾿ 

αὐτοῖς.  

Ιεζ. 37,8 είδον και ιδού, ότι εφύτρωσαν 

επάνω εις αυτά νεύρα και σάρκες. Επάνω 

δε εις τας σάρκας και τα νεύρα, ηπλώθη 

δέρμα, αλλά πνοή ζωής δεν υπήρχεν 

ακόμη εις αυτά τα σώματα.  



Ιεζ. 37,9 καὶ εἶπε πρός με· προφήτευσον ἐπὶ τὸ 

πνεῦμα, προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ εἰπὸν τῷ 

πνεύματι· τάδε λέγει Κύριος· ἐκ τῶν τεσσάρων 

πνευμάτων ἐλθὲ καὶ ἐμφύσησον εἰς τοὺς νεκροὺς 

τούτους, καὶ ζησάτωσαν.  

Ιεζ. 37,9 Ο Κυριος είπε τότε προς εμέ· “προφήτευσον 

προς το Πνεύμα· υιέ ανθρώπου, προφήτευσε και ειπέ 

στο ζωογόνον Πνεύμα· αυτά λέγει ο Κυριος· από τους 

τέσσαρας 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”.  



Ιεζ. 37,10 καὶ ἐπροφήτευσα καθότι 

ἐνετείλατό μοι· καὶ εἰσῆλθεν εἰς αὐτοὺς τὸ 

πνεῦμα, καὶ ἔζησαν καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῶν 

ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ σφόδρα.  

Ιεζ. 37,10 Επροφήτευσα, όπως ο Κύριος με 

διέταξε, και εισήλθε πράγματι εις αυτά το 

Πνεύμα της ζωής και έζησαν και εστάθησαν 

όρθια επάνω στους πόδας των, λαός πάρα 

πολύς. 



Ιεζ. 37,11 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρός με λέγων· 

υἱὲ ἀνθρώπου, τὰ ὀστᾶ ταῦτα πᾶς οἶκος Ἰσραήλ 

ἐστι, καὶ αὐτοὶ λέγουσι· ξηρὰ γέγονε τὰ ὀστᾶ 

ἡμῶν, ἀπόλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, 

διαπεφωνήκαμεν.  

Ιεζ. 37,11 Ο Κυριος ωμίλησε πάλιν προς εμέ 

και είπεν· “υιέ ανθρώπου, αυτά τα οστά 

υποδηλώνουν τον ισραηλιτικόν λαόν, διότι οι 

Ισραηλίται λέγουν, ο καθένας δια τον εαυτόν 

του και δι' ολόκληρον τον λαόν, ότι τα οστά 

μας έγιναν κατάξηρα, εχάθη πλέον κάθε ελπίς 

δι' ημάς· έχομεν οριστικώς χαθεί. 



Ιεζ. 37,12 διὰ τοῦτο προφήτευσον καὶ εἰπὸν 

πρὸς αὐτούς· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ 

ἀνοίγω τὰ μνήματα ὑμῶν καὶ ἀνάξω ὑμᾶς ἐκ 

τῶν μνημάτων ὑμῶν καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν 

γῆν τοῦ Ἰσραήλ,  

Ιεζ. 37,12 Δια τούτο προφήτευσε και είπε 

προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ 

θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω 

μέσα από τα μνήματά σας και θα σας 

επαναφέρω εις την χώραν του Ισραήλ.  



Ιεζ. 37,13  καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι 

Κύριος ἐν τῷ ἀνοῖξαί με τοὺς τάφους 

ὑμῶν τοῦ ἀναγαγεῖν με ἐκ τῶν τάφων 

τὸν λαόν μου.  

Ιεζ. 37,13  Και τότε θα μάθετε, ότι εγώ 

είμαι ο Κυριος, όταν θα ανοίξω τους 

τάφους σας και θα βγάλω τον λαόν μου 

μέσα από τα μνήματα του. 



Ιεζ. 37,14 καὶ δώσω πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ 

ζήσεσθε, καὶ θήσομαι ὑμᾶς ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν, 

καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος· λελάληκα καὶ 

ποιήσω, λέγει Κύριος.  

Ιεζ. 37,14 Θα σας δώσω το ζωοποιόν μου 

Πνεύμα, θα αναστηθήτε και θα αποκτήσετε 

ζωήν. Θα σας εγκαταστήσω εις την χώραν σας 

και θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ 

ωμίλησα και θα πραγματοποιήσω αυτά που 

είπα, λέγει ο Κύριος”. 



Ερμηνεία του οράματοςΕρμηνεία του οράματος  

 Σύμβολο της αποκατάστασης των 

Ισραηλιτών, αλλά και 

 Μήνυμα της τελικής ανάστασης 

όλων των ανθρώπων. 



http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Iezekihl/Iezekihl_kef.37.htm


Η παράδοση αναφέρει ότι ο 

Ιεζεκιήλ φονεύθηκε από τη φυλή 

του Γάδ, επειδή ήλεγχε τις 

ειδωλολατρικές τους ροπές.  

Ο τάφος του βρίσκεται κοντά στη 

σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ. 

Το τέλος του προφήτηΤο τέλος του προφήτη  

http://www.saint.gr/2034/saint.aspx

