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Kauan sitten vahvat sotajoukot hyökkäsivät Juudan 
maahan, ja veivät osan Jumalan kansasta Babyloniin 
pakkosiirtolaisuuteen.  Kaukana kodistaan nämä juut-

alaiset elivät Kebarjoen varrella.  Heidän 
joukossaan oli Jumalan 
palvelija, profeetta 

Hesekiel.



Eräänä päivänä Jumala antoi 
Hesekielille näyn.  Jumalan kunnia ilmestyi 
kirkkaana valona, neljänä tulisena hahmona. 
Niillä kullakin oli neljät kasvot ja neljä 
siipeä.  Niiden yläpuolella oli kaunis 
safiirinen valtaistuin, joka hohti valoa 
sateenkaaren tavoin.  Kun Hesekiel sen 
näki, hän heittäytyi 
kasvoilleen.



Jumala puhui Hesekielille.  “Minä lähetän sinut 
israelilaisten luo.  Sinun tulee puhua minun 
sanani heille, sillä he ovat uppiniskaisia.” 
Ilmestyi käsi, jossa oli kirjakäärö. 
“Syö tämä kirjakäärö,” Jumala 
sanoi, “ja sitten lähde, mene 
puhumaan Israelin kansalle.” 
Siinä vasta käsky! 

Mutta Hesekiel totteli, söi kirjakäärön ja lähti.



Jumalan Henki kantoi Hesekielin toiseen paikkaan 
Kebarjoen varrella, toisten pakkosiirtolaisten luo.  
Seitsemän päivän 
ajan hän istui heidän 
kanssaan, 
hämmästyneenä 
näkemästään.  Sitten 
Jumala teki 
Hesekielistä vartijan.  
Hänen oli määrä 
varoittaa pahoja 
ihmisiä heidän 
tottelematto-
muudestaan.



Hesekiel teki monia merkillisiä tekoja, että Jumalan 
sana tulisi ihmisille selväksi.  Hän kaiversi savitiilen 
palaselle kuvan Jerusalemista.  Kukaties ihmiset 
katsoivat hänen olkansa yli kun hän piirsi vahvan 
sotajoukon Jerusalemin ympärille.  Hän näytti, että 
Jumalan pyhä kaupunki joutuisi pian tuhon omaksi.



Pohjoinen valtio, Israel, ei ollut kuuliainen Jumalalle 
390 vuoteen, ja Juuda, eteläinen maa, 40 vuoteen. 
Sen vuoksi Israel oli tuhoutunut ja Juuda 
hävitettäisiin pian.  Jumala käski Hesekielin maata 
vasemmalla kyljellään 390 päivää, ja sitten oikealla 

kyljellään 40 päivää, muistuttaakseen 
ihmisiä vuosikausien 
synneistä.



Ihmiset ehkä alkoivat pitää 
Hesekieliä aika omalaatuisena. 
Hän teki kaiken, mitä Jumala 
käski.  Eräänä päivänä hän ajeli 
pois hiuksensa ja poltti niistä 
kolmanneksen.  Tämän oli määrä 
osoittaa, että kolmannes 
Jerusalemin asukkaista kuolisi 
sairauksiin ja nälkään kun 
Babylonin sotajoukot 

hyökkäävät kaupunkiin.



Hesekiel otti toisen komanneksen hiuksistaan ja 
katkoi ne miekalla.  Tällä hän osoitti, että kolmannes 
ihmisistä kuolisi vihollisen miekkaan.  Viimeisen 
kolmanneksen Hesekiel hajotti tuuleen.  Mutta 
muutaman hiuksen hän ompeli viittansa helmaan 
merkiksi siitä, että Jumala varjelisi osan kansastaan 
ja 
veisi 
heidät

turvallisesti 
takaisin 
luvattuun 
maahan.



Rohkeasti profeetta kertoi vangituille 
juutalaisille, että asiat muuttuisivat 
huonompaan suuntaan, ei 
parempaan, kuten he olivat 
toivoneet.  Ihmiset 
suuttuivat Hesekielille, 
mutta hän vain julisti 
Jumalan sanaa.  Kerran 
kun Hesekiel istui 
Israelin vanhimpien 
kanssa, hän sai näyn. 
Siinä Jumala 
nosti hänet 
hiuksista ja vei 
hänet Jerusalemin temppeliin.



Temppelissä Jumala näytti Hesekielille matelevia 
olioita, epäpuhtaita eläimiä ja epäjumalankuvia. 
Näitä ei olisi saanut olla Jumalan temppelissä.



Johtajat palvoivat näitä Jumalan sijasta. 
Jumala näytti Hesekielille myös sen, miten Hänen 
kirkkautensa lähti temppelistä ja miten temppeli 
tuhottaisiin.  Kun näky loppui, Hesekiel kertoi siitä 
juutalaisille.



Kaikki mitä Jumala sanoi, kävi toteen.  Jerusalem 
tuhottiin.  Monet ihmiset saivat surmansa.  Kun 
Babylonin vankeudessa olleet juutalaiset kuulivat 
siitä, he pohtivat, oliko Jumala hylännyt kansansa 
ikuisiksi ajoiksi.



Mutta Jumala antoi profeetalleen 
uuden sanoman.  Hän johti 
Hesekielin laaksoon, joka oli 
täynnä kuivia luita  - ihmisten 
luita.



“Ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon?”  Jumala 
kysyi Hesekieliltä.  “Herra, sinä sen tiedät,” vastasi 
Hesekiel.  Tietenkään kuivat luut eivät voineet her-
ätä eloon.  Herra sanoi, “Sano profeetan sana näille 
luille, sano niille: ‘Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana!  
Te heräätte eloon.’”  Kun hän totteli, 
Hesekiel kuuli    kalinaa.  Mikä se 
mahtoi olla?



Profeetta katseli hämmästyksissään, 
kun luut liittyivät toisiinsa nivel niveleltä.



Sitten niiden päälle kasvoi liha.



Ja ne saivat nahan ympärilleen, mutta elämää niissä 
ei ollut.



Sitten Herra sanoi:”Ihminen, kutsu sanallasi henkeä 
ja sano sille: Tule, henki, tule taivaan neljältä tuulelta 
ja mene näihin surmattuihin, niin että ne heräävät 
eloon.’”  Hesekiel teki niin, ja ne heräsivät eloon.  Ne 
nousivat jaloilleen.  Suuri sotajoukko täytti laakson.



Jumala tiesi, että Babylonin juutalaiset menettivät 
toivonsa, kun Jerusalem tuhoutui.  Hän lähetti 
Hesekielin näyn kautta viestin.  “ Nämä luut ovat 
Israelin kansa,” Jumala sanoi.  “Minä panen teihin 
henkeni, ja vien teidät maahanne.”



Se oli toivon sanoma Jumalalta!  Jumalan Hesekielin 
kautta antamat lupaukset toteutuivat, kun 
juutalaiset myöhemmin palasivat omaan maahansa. 
He tiesivät, että Herra Jumala oli tuonut heidät

kotiin. 
Jumalan Sana 
toteutuu aina.



Hesekiel: Näkyjen Mies

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Hes.1-37

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.” 
Ps.119:130
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Loppu



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet.
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 

kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 
Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 

tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 
kanssaan ikuisesti.

Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16
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