
 ὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Παρα-
σκευῆς μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ 
ἱεροῦ Ἐπιταφίου ἀπὸ τὴν περι -
φορά, ἀναγινώσκεται στοὺς ἱε -

ροὺς ναοὺς μία ἐντυπωσιακὴ προφητεία, 
τὴν ὁποία ἐπροφήτευσε ὁ προφή της Ἰε-
ζεκιήλ (Ἰεζ. λζ΄ 1-14):

Μέσα σὲ ὅραμα ὁ θεοκίνητος προφή-
της εἶδε τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν ὁδηγεῖ 
στὸ μέσο μιᾶς πεδιάδας. Ἀλλὰ τί φοβερὸ 
θέαμα ἀν τί κρισε ἐκεῖ! Ἡ πεδιάδα ἦταν 
γεμάτη ἀπὸ ἀνθρώπινα ὀστά. Ἄρχισε νὰ 
περπατᾶ κυ  κλικὰ γύρω ἀπὸ τὴν πεδιάδα 
καὶ παρα τή ρησε ὅτι τὰ ὀστὰ αὐτὰ καὶ 
πλῆθος πολὺ ἦταν καὶ «ξηρὰ σφόδρα», 
πράγμα ποὺ ἔ       δειχνε ὅτι ἀνῆκαν σὲ ἀν-
θρώπους ποὺ εἶ χαν πεθάνει πρὶν ἀπὸ 
πολὺ καιρό.

Καθὼς ὅμως ὁ προφήτης παρατηροῦ-
σε τὸ πρωτόγνωρο αὐτὸ θέαμα, ἄκουσε 
τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου:

–Ἄνθρωπε, τί λές, πιστεύεις ὅτι μπο-
ροῦν νὰ ζήσουν καὶ πάλι αὐτὰ τὰ ὀστά;

–Κύριε, μόνον Ἐσὺ τὸ γνωρίζεις αὐτό, 
ἀ    πάντησε μὲ ἀκλόνητη πεποίθηση στὴν 
παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ.

–Κήρυξε λοιπὸν πρὸς τὰ ὀστὰ αὐτὰ καὶ 
πές τους: Ὀστὰ ξηρά, ἀκοῦστε τὸν λόγο 
τοῦ Κυρίου!

Πράγματι ὁ Ἰεζεκιὴλ χωρὶς κανένα δι -
σταγμὸ καὶ χωρὶς καμία ἀντίρρηση ὑπή-
κουσε καὶ ἄρχισε νὰ κηρύττει τὸν λόγο 

τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰ κατάξηρα ὀστά, σὰν 
νὰ εἶ χε μπροστά του ζωντανοὺς ἀνθρώ-
πους.

Τότε συνέβη κάτι τὸ συγκλονιστικό! Ἕ       -
νας σεισμὸς τάραξε τὴ γῆ καὶ ἀμέσως  τὰ
ὀστὰ ἄρχισαν νὰ κινοῦνται καὶ νὰ συν-
αρμολογοῦνται μὲ θαυμαστὸ τρόπο ὥ   σ -
τε νὰ σχηματισθοῦν ἀμέσως πολλοὶ ἀν-
 θρώ πινοι σκελετοί. Τὴν ἴδια ὥρα ἄρχι-
σαν νὰ φυτρώνουν νεῦρα καὶ σάρκες 
καὶ δέρμα, ποὺ κάλυψε τοὺς σκε λετοὺς 
καὶ δημιούργησε ἕνα πλῆθος ἀπὸ φυσιο-
λογικὰ ἀνθρώπινα σώματα. Ὡστόσο τὰ 
σώματα αὐτὰ παρέμεναν νεκρά.

Τότε ὁ Ἰεζεκιὴλ ἔλαβε νέα ἐντολὴ νὰ κα-
λέσει τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ νὰ ζωογονή σει 
αὐτὰ τὰ ἄψυχα σώματα. 

Ἔτσι κι ἔγινε. Ὁ προφήτης μίλησε πρὸς 
τοὺς νεκροὺς ἀνθρώπους, ὅπως τὸν διέ-
ταξε ὁ Κύριος, «καὶ εἰσῆλθεν εἰς αὐτοὺς 
τὸ πνεῦμα καὶ ἔζησαν». Τὸ Πνεῦμα τοῦ 
Θε οῦ χάρισε τὴ ζωὴ στὰ νεκρὰ σώματα 
καὶ δημιουργήθηκε ἔτσι μιὰ πολυάριθμη 
σύναξη ἀνθρώπων.

Ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ ὁ Κύριος ἐξήγησε 
στὸν προφήτη τὸ νόημα τοῦ ὑπερφυσι-
κοῦ αὐτοῦ ὁράματος: Τὰ ὀστὰ αὐτά, τοῦ 
εἶ πε, συμβολίζουν τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραήλ. 
Τώ  ρα ποὺ εἶναι ἐξόριστοι καὶ αἰχμάλωτοι 
στοὺς Βαβυλωνίους ζοῦνε σὰν πεθαμέ -
νοι! Οἱ ἴδιοι τὸ λένε: «Ξηρὰ γέγονε τὰ ὀ    -
στᾶ ἡμῶν, ἀπόλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν», εἴ   -
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μαστε ζωντανοὶ νεκροί, χάθηκε πλέον κά-
θε ἐλπίδα γιὰ μᾶς!

Πήγαινε λοιπὸν νὰ προφητεύσεις καὶ 
νὰ τοὺς πεῖς: «Τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐ   -
γὼ ἀνοίγω τὰ μνήματα ὑμῶν καὶ ἀνάξω 
ὑμᾶς ἐκ τῶν μνημάτων ὑμῶν... καὶ δώ-
σω  πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε, 
καὶ θήσομαι ὑμᾶς ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν». Ὁ 
Κύ  ριος λέγει: Ἰδοὺ ἀνοίγω πλέον τὰ μνή-
ματά σας καὶ θὰ σᾶς βγάλω ἀπὸ τοὺς 
τάφους... θὰ σᾶς δώσω δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα 
μου, ὥστε νὰ ζήσετε, καὶ θὰ σᾶς βάλω νὰ 
κατοικήσετε στὴ χώρα σας. 

Καὶ φανερώνοντας τὴν παντοδύναμη 
ἐ ξουσία καὶ τὸ ἀκλόνητο κύρος τῶν θεϊ    -
κῶν του λόγων, ὁ Κύριος κατέληξε λέ-
γοντας: «Λελάληκα καὶ ποιήσω». Τὸ εἶπα 
καὶ θὰ τὸ πραγματοποιήσω!

❁   ❁   ❁
Ἀποκαλυπτικὸ πράγματι τὸ ὅραμα ποὺ 

ἀξιώθηκε νὰ δεῖ καὶ νὰ μᾶς μεταφέρει ὁ 
μακάριος προφήτης Ἰεζεκιήλ. Ἕνα ὅρα  -
μα ποὺ ἀναφέρεται βέβαια στὴν ἀνασύ-
σταση τοῦ ἰσραηλιτικοῦ κράτους καὶ τὴν 
ἐπιστροφὴ τοῦ λαοῦ, ποὺ ζοῦσε αἰχμά-
λωτος μέσα σὲ φοβερὴ δυστυχία καὶ ἐ         ξα-
θλίωση. Ὡστόσο παράλληλα ἀποκαλύ-
πτει καὶ μία βασικὴ ἀλήθεια τῆς πί  στε ώς 
μας: τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ποὺ θὰ 
γίνει γιὰ ὅλους κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Δευ-
τέρας Παρουσίας. 

Ἡ ἀλήθεια αὐτή, ποὺ κρύβεται πίσω 
ἀ   πὸ τὸ συμβολικὸ ὅραμα τοῦ προφήτη 
Ἰεζεκιήλ, ἀποκαλύφθηκε πληρέστερα καὶ 
ἐπιβεβαιώθηκε μὲ τὸ μοναδικὸ γεγο  νὸς  
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ Ἀνάστα-
ση τοῦ Θεανθρώπου ἀποτελεῖ ἐγγύηση 
ὅτι θὰ ἀκολουθήσει καὶ ἡ δική μας, τοῦ 
καθενός μας ἡ Ἀνάσταση. Μᾶς τὸ βεβαι-
ώνει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ὁ ἐγεί-
ρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰη-
σοῦ ἐγερεῖ» (Β΄ Κορ. δ΄ 14).

Εἶναι ἀλήθεια καὶ πρέπει νὰ τὸ συνει-
δητοποιήσουμε: Ἡ ζωή μας δὲν τελειώνει 
στὸν τάφο! Μετὰ τὸ θάνατό μας, ἡ ψυχὴ 

συνεχίζει νὰ ζεῖ καὶ περιμένει τὴ γενικὴ 
ἐξανάσταση τῶν νεκρῶν, τὴν ἡμέρα δη -
λαδὴ ποὺ θὰ ἀναστηθοῦν τὰ σώματα 
τῶν νεκρῶν γιὰ νὰ ἑνωθοῦν καὶ πάλι μὲ 
τὴν ἀθάνατη ψυχή τους. Εἶναι ἡ ἡμέρα 
τῆς τελικῆς Κρίσεως. Τότε ποὺ ὅλοι θὰ 
ἀνα  στηθοῦμε! Ἄλλοι μὲν «εἰς ἀνάστασιν 
ζωῆς» ἄλλοι δὲ «εἰς ἀνάστασιν κρίσεως» 
(Ἰω. ε΄ 29). Δηλαδὴ ἀνάλογα μὲ τὰ ἔργα 
μας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς μας ἄλλοι 
θὰ ἀνα στηθοῦμε γιὰ νὰ ἀπολαύ σουμε 
τὴν αἰώνια καὶ μακαρία ζωὴ τοῦ Πα  ραδεί-
σου κι ἄλ λοι θὰ ἀναστηθοῦμε γιὰ νὰ ἀκο-
λου θήσουμε τὴν ἀφόρητη καταδί κη τῆς 
αἰωνίου Κολάσεως.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλούμαστε νὰ ζή-
σουμε αἰώνια. Τὸ πῶς ὅμως θὰ ζήσουμε 
τότε, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐδῶ ζωή μας. Ἂν 
ἐμμένουμε πεισματικὰ στὴν ἁμαρτία καὶ 
δὲν μετανοοῦμε, μᾶς περιμένει ἡ αἰώνια 
καταδίκη. Ἂν ὅμως ὁμολογοῦμε πίστη 
στὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτή μας Κύριο Ἰη -
σοῦ Χριστό, ἂν ἀγωνιζόμαστε νὰ ζοῦμε 
σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο θέλημά του ἑνωμέ-
νοι μαζί Του διὰ τῶν Μυστηρίων τῆς ἁ  -
γίας μας Ἐκκλησίας, τότε μᾶς περιμένει 
μα καρία καὶ πανευφρόσυνη ζωὴ στὴν αἰ-
ώνια Βασιλεία του.

❁   ❁   ❁
Ἂν πᾶμε μία ἐπίσκεψη σ’ ἕνα κοιμητή-

ριο, θὰ ἀντικρίσουμε μία ἀτελείωτη σειρὰ 
ἀπὸ μνήματα, ὅπου βρίσκονται θαμμέ-
νοι  ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας, ἄνδρες καὶ 
γυναῖκες. Ἂς σκεφθοῦμε τότε τὸν Κύριο 
νὰ ρωτᾶ κι ἐμᾶς ὅπως καὶ τὸν Προφήτη: 

–Ἐσύ, τί λές; Πιστεύεις ὅτι ὅλοι αὐτοὶ οἱ 
ἄνθρωποι θὰ ξαναζήσουν;...

Ἂς μὴ διστάσουμε νὰ ἀπαντήσουμε 
καὶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας νὰ τὸ 
ὁμολογήσουμε:

–Ναί, Κύριε. Πιστεύω ὅτι δὲν τελειώνει 
ἡ ζωή μας στὸν τάφο. Ἐλπίζω στὴν αἰώ-
νια ζωή, «ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ 
στεναγμός». «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νε-
κρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»!




