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צבא חזק התקיף את יהודה ולקח הרבה מבני  , לפני זמן רב
היהודים חיו ליד הנהר , רחוק מהבית.  ישראל חזרה לגלות בבבל

.הנביא יחזקאל, בינהם היה משרת האלוהים.  כבר



כבוד  .  אלוהים נתן ליחזקאל חזון, יום אחד
אלוהים הופיע באור בהיר כעין חשמל ומתוכה  

לכל אחד היה ארבעה פנים וארבע  .  דמות ארבע חיות
מלא  , ספיר בדמות כסא-מעליהם היה אבן.  כנפיים

כאשר יחזקאל ראה זאת הוא  .  באור כמו הקשת בענן
.נפל על פניו



אני שולח אותך אל  .  "אלוהים דבר אל יחזקאל
דבר את דברי אליהם כי הם מלאי  .  בני ישראל
.  ספר-יד הופיע אוחזת במגילת."  מרד

,  אמר אלוהים, "אכול את המגילה"
איזו  ."  ולך דבר אל בני ישראל"

אבל יחזקאל  !  פקודה מוזרה
אכל את  .  ציית

המגילה  
.והלך



רוח אלוהים הרימה את    
יחזקאל ונשאה אותו  

הרחק אל היהודים 
בגולה שגרו בצד השני 

במשך  .  של נהר כבר
שבעת ימים הוא ישב שם 

.  ונדהם ממה שהוא ראה
ואז הפך אלוהים את  

עליו היה  .  יחזקאל לצופה
להזהיר את האנשים  
הרשעים לא למרוד  

.נגד אלוהים



' יחזקאל עשה הרבה דברים מוזרים בכדי להבהיר את דבר ה
אולי האנשים  .  הוא חקק את העיר ירושלים על לבנה.  לאנשים

הסתכלו מעבר לכתפו בשעה שהוא חקק דמויות של צבא סביב  
הוא הראה שבקרוב העיר  .  ירושלים

.הקדושה של אלוהים תהרס



390סרבה לציית לאלוהים במשך , המלכות הצפונית, ישראל
זאת הסיבה  .  שנה40במשך , המלכות הדרומית, ויהודה, שנה

אלוהים אמר  .  לכך שישראל נהרסה ומדוע יהודה בקרוב תיפול
יום ועל צידו  390ליחזקאל לשכב על צידו השמאלי במשך 

יום כדי להזכיר 40הימיני במשך 
.לאנשים על שנות חטאיהם



אולי האנשים התחילו לחשוב שיחזקאל  
הוא עשה את כל .  היה איש מאוד מוזר

הוא  , יום אחד.  מה שאלוהים אמר לו
.  גלח את שערו ושרף שליש ממנו באש
זה היה כדי להראות ששליש מאנשי  

ירושלים ימותו ממחלות ורעב כאשר  
.צבא בבל יתקוף את העיר



זה היה כדי  .  יחזקאל לקח עוד שליש משערו וחתך אותם עם חרב
את השליש  .  להראות ששליש מהאנשים ימותו בחרב האויב

אבל הוא לקח מעט במספר ושמר  .  השלישי יחזקאל פזר ברוח
אותם בכנף המעיל כסימן שאלוהים ישמור על מעט מבני ישראל  

.ויחזיר אותם לארץ המובטחת



הנביא האמיץ הזה אמר ליהודים בגלות  
שהדברים ילכו ויחמירו ולא השתפרו  

האנשים החלו לכעוס .  כפי שקיוו
אבל הוא המשיך  , על יחזקאל

,  יום אחד.  'לדבר את דבר ה
בזמן שהוא ישב עם זקני 

ישראל אלוהים נתן  
, בחזון.  ליחזקאל חזון

אלוהים הרים אותו  
בשערו ונשא אותו  

-אל בית
המקדש  

.בירושלים



חיות טמאות  , אלוהים הראה ליחזקאל דברים זוחלים, במקדש
.דברים כאלו לא צריכים היו להיות במקדש.  ואלילים



המנהיגים היו מתפללים ועובדים דברים כאלו במקום את  
אלוהים גם הראה ליחזקאל שכבודו עוזב אל המקדש  .  אלוהים

.כאשר החזון הסתיים סיפר אותו יחזקאל לעם.  ושהוא יהרס



הרבה  .  ירושלים נהרסה.  כל מה שאלוהים אמר אכן קרה
הם , כאשר האנשים שהיו בגלות בבל שמעו זאת.  אנשים מתו

.תמהו האם אלוהים ויתר על עמו לעולם



.  אבל אלוהים נתן מסר נוסף לנביאו
הוא הדריך את יחזקאל לבקעה מלאה  

.עצמות של אנשים–בעצמות יבשות 



.  שאל אלוהים את יחזקאל"  ?התחיינה העצמות האלה, בן אדם"
כמובן שעצמות יבשות לא .  ענה יחזקאל" ,אדוני אתה ידעת"

הנבא על העצמות האלה  ", אלוהים אמר.  יכולות לחיות שוב
."   אני מביא בכם רוח וחייתם!  'שמעו דבר ה, ואמרת אליהם

.  יחזקאל שמע רעש שקשוק, כאשר הוא ציית
?מה אתם חושבים      גרם לרעש



.עצם אל עצם, עצמות יתקרבו, בזמן שהנביא הביט בתדהמה



.והנה עליהם גידים ובשר עלה עליהם



.אבל לא היה רוח חיים בהם, ועור עליהם מלמעלה



,  אדם ואמרת אל הרוח-הנבא בן, הנבא אל הרוח", ואלוהים אמר
מארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ', כה אמר ה

באה רוח וחיו ויעמדו על , כאשר יחזקאל עשה זאת."  ויחיו
.חיל גדול מאוד מילא את העמק.  רגליהם



אלוהים ידע שהיהודים בבבל הרגישו יאוש כאשר ירושלים 
העצמות האלה  .  "הוא שלח מסר דרך החזון של יחזקאל.  נהרסה

ונתתי רוחי בכם וחייתם  .  "אמר אלוהים" ,בית ישראל המה-כל
."אדמתכם-והנחתי אתכם על



ההבטחה של אלוהים התממשה  !  איזה מסר מלא תקוה מאלוהים
הם ידעו  .  מאוחר יותר כאשר היהודים חזרו למדינה שלהם

.  שאלוהים הוא זה שהחזיר אותם הביתה

דבר אלוהים 
.תמיד מתממש



איש של חזון : יחזקאל

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

יחזקאל

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט



29 60

הסוף



ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
.  אותו

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך 

.  אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג!קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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