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Kaua aega tagasi, võimas armee 
ründas Juudat, ja  võttis paljud 

Jumala rahvaid tagasi  
Paabelise nagu 

vangid.



Kodust kaugel, need juudid elasid 
Keabari jõe kõrval.  Nende hulgas oli 

Jumala sulane, prohvet
Hesekiel.



Ühel päeval andis Jumal 
Hesekiele üht nägemust.  
Jumala hiilgus ilmus nii 
eralduse valgusega, vormis 
nagu nelja tulise 
elusolendid.



Igal oli neli nägu ja neli 
tiiba.  Nende kohal oli ilus 
safiir troon, täis valgust 
nagu vikerkaar.  Kui Hesekiel 
nägi, langes 
ta oma 
näole. 



Jumal rääkis Hesekiele.  
"Ma saadan sind Iisraeli 
lastele.  Räägi Minu 
sõnu neile, sest nad 
on mässumeelsed."   

Ühel käel leidus rullraamat.



"Söö selle rullraamatu" Jumal 
ütles: "ja mine, räägi 
Iisraeli majale."  Mis 
kummaline käsk!  
Aga Hesekiel 
kuulis, 

sõi 
rullraamatu ja läks.



Jumala 
Vaim tõstis 
Hesekielit 
ja viis ta 
minema, et 
vangistuses 
elavad juudidele 
teises kohas 
Kebari jõe 
ääres.



Seitse päeva istus kohal kus nad 
istusid ja oli 
üllatunud, üle 
mida ta nägi.
Siis Jumal 
tegi Hesekielit 
valvuriks.  Ta 
pidi hoiatama 
kurjad 
inimesed et 
nad ei lahkuks Jumalalt.



Hesekiel tegi mitu imeliku 
asju et teha Jumala sõna 
selgeks inimestele.  Ta 
tegi pildi Jeruusalemmast 
ühe savi tükki peale.



Võib-olla inimesed vaatasid üle 
tema õla, kui ta joonistas vägeva 
armeed ümber Jeruusalemma.  
Ta oli näitanud, et Jumala 
püha linn varsti hävitakse. 



Iisrael, Põhja-kuningriik ei kuulenud 
Jumalat 390 aastat, ja Juuda, Lõuna 
kuningriiki, 40 aastat.  Sellepärast 
Iisrael oli hävinud ja miks Juuda  

varsti langeb.



Jumal ütles Hesekiele et lamada 
tema vasakul küljel 390 päeva, siis 
tema paremale küljele 40, et meelda 
inimestele nende aastate patud.



Võibolla inimesed 
hakkasid mõtlema, et 
Hesekiel oli väga 
kummaline mees.Ta tegi 
kõik, mis Jumal ütles    
talle.  Ühel päeval ta 
lõikas oma juuksed ja   

põletas kolmandiku
sellest.



See oli et
näidata et üks
kolmandik rahvast
Jeruusalemmas
sureksid haigustes
ja näljas, kui Paabeli
armee ründas linna.



Hesekiel võttis teise kolmandikuga 
tema juukstest ja hakitas mõõgaga.  
See oli et näidata et kolmandik 
rahvast sureb vaenlaste mõõgaga.  

Viimane
kolmandik, …



… Hesekiel hajutas tuulele.  Aga 
ta õmbles paar juuksekarva tema 
kuuese märgiks etJumal hoiab mõned 
oma inimesed ohutu ja tagastab 

need 

tõotatud
maale.



See vapper prohvet ütles 
vangistuses juudidele 
et asjad süvenevad, 
mitte paremaks 
nagu nad lootsid.  
Inimesed said 
pahaseks 
Hesekiele, 
aga ta ikka 
hoitas rääkides 
Jumala Sõnal.



Ühel päeval, kui ta istus koos 
Iisraeli vanematega, 
Jumal andis Hesekiele 
nägemise. Visioonis, 
Jumal tõstis teda 
oma juuksteist 
ja viis ta 
Jeruusalemma 
templi.



Pühakojas Jumal näitas Hesekiele 
roomajated, ebapuhtav olendit ja 
ebajumalaid.  Need ei oleks kunagi 

tohtinud Jumala 
templis olla.



Juhid olid teeninud neid kui 
Jumala asemel.  Jumal näitas 
ka Hesekiele, …



… et Tema hiilgus jättkas Templist ja 
Tempel saab hävitatud.  Kui nägemus 
lõppes, Hesekiel ütles juutidele 
sellest.



Kõik mis Jumal ütles täiestas.  
Jeruusalemm oli hävitatud.  Paljud
inimesed hukkusid.  Kui juudid, kes olid
vangid Paabelis kuulsid seda, mõtlesid, et 
Jumal oli loobunud oma rahvast igavesti.



Aga Jumal andis teise
sõnumi Oma prohvetile.



Ta juhtis Hesekielit orru 
mis oli täielikult täis kuivi 
konte – inimluid.



"Inimese Poeg, võiks need luud 
elada?"  Jumal küsis Hesekielist.  
"Issand Jumal, Sa tead," Hesekiel 
vastas.  Muidugi kuivad 
kondid ei saa elada uuesti.



Issand ütles: "ennusta nende luudele 
ja ütle: 'O kuivad luud, kuulge 
Issanda sõna!  Elage.'" Kui ta kuulis, 
Hesekiel kuulis korisev müra.  
Mida te  arvate et see 

põhjustas?



Kuigi prohvet vaatas hämmastuses, 
organitid kogunesid luu luulele.



Siis, liha tuli neile. 



ja nahk katis neid, kuid puudus 
hing neil. 



Issand ütles: "ennusta, inimese poeg ja 
ütle: 'Tule neljast tuulest O hingeõhk.  
Hinga nendele, et nad võivad elada.'“Kui
Hesekiel tegi nõnda hinged tulid neile. 



Nad elasid ja tõusid püsti oma jalgadele.  
Suur armee nüüd täiestas oru. Jumal
teadis, et juudid Paabelis tundsid
lootusetu kui Jeruusalemm langes. 



Ta saatis sõnumi Hesekieli nägemuse
kaudu. "Need luud on kogu Iisraeli maja" 
ütles Jumal.  "Ma panen Oma Vaimu teile
ja panen teid omal maale."



Milline suurepärane lootuse 
sõnumit Jumalast!



Jumala lubastused Hesekieli kaudu 
täiestasid kui juudid hiljem 
tagasi jõudsid oma maale.



Nad teadsid et Issand Jumal oli 
toonud neid koju.  Jumala
Sõna on alati tõsi.



Hesekiel: Mees kellel oli Nägemusi

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist

On leidud

Hesekiel

"Kui su sõnad avanda, annavad nad 
valgust."  Laulud 119:130



Lõpp



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane 
on Jumal kes meid tegi ja tahab et meie 

tundme Teda. 
Jumal teab et meie oleme teinud halba asju 

mida Tema kutsub pattuks.  Pattude 
karistus on surm, aga Jumal armastab meid 

nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 
Jeesust, et risti peal surra meie pattude 
eest.  Siis Jeesus tuli tagasi ellu ja läks 

tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud Jeesust 
ja palud et Tema andeks annamb sinu 

pattud, siis ka nii Tema teeb!  Tema tuleb 
ja hakkab elama sinu sees ja sina siis elad 

Temaga igavesti.



Kui usud et see on tõesti õigus, ütle 
Jumalale niimodi:

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, 
ja saabusid meheks et surra minu pattudele 
ja nüüd elad jällegi.  Palun tule minu ellu ja 

anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  

Aita mind sind kuulata ja ella nagu olen Sinu 
laps.  Aamen.

Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  
Johannesse Evangeelium 3:16
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