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Valamikor réges-régen hatalmas ellenséges seregek 
támadták meg Júdát és a népet fogságba hurcolták 
Babilonba. A zsidók az otthonuktól távol éltek, a 

Kébár folyó mellett. Közöttük élt Ezékiel, 
Isten prófétája.



Egyik nap Isten látomást küldött 
Ezékielre. Az Úr dicsősége ragyogó 
fényességként jelent meg előtte és négy 
élőlény formájában. Mindegyiknek négy 
arca és négy szárnya volt. Felettük egy 
zafírból készült trónféleség volt, amelyet a 
szivárvány pompás színeihez hasonló fény 
árasztott el. Erre a 
látványra Ezékiel 
arccal a 

földre 
borult.



Isten így szólt Ezékielhez : "Izráel fiaihoz küldelek 
téged. Beszélj hozzájuk, mert ezek ellenem 
lázadnak." Ekkor egy tekercset 
tartó kéz jelent meg. "Edd meg 
ezt a tekercset – mondta 
Isten – és menj és szólj 
Isten házához !" Milyen 
különös parancs ! 

De 
Ezékiel 
engedelmesen megette a 
tekercset és útnak indult.



Isten Lelke 
felragadta 
Ezékielt és 
elvitte a Kébár 
folyó másik 
partján élő zsidó 
száműzöttekhez.  
Hét napig 
maradt ott, 
megdöbbenve 
mindattól, 
amit ott 
látott.



Aztán Isten 
megtette 
Ezékielt 
őrszemnek.  
Figyelmeztetnie 
kellett a gonosz 
népet arra, hogy 
engedelmességgel 
tartoznak 
Istennek.



Ezékiel sok különös dolgot vitt véghez, hogy 
Isten Igéjét érthetőbbé tegye a népnek. Egy 
agyagtáblára felrajzolta Jeruzsálem térképét, 
egy hatalmas seregtől körülvéve. Meglehet, 
egyesek a válla fölött figyelték mit csinál. 
Azt akarta a tudtukra adni, hogy Isten 
szent városa nemsokára elpusztul.



Izráel, az északi királyság 390, Júda, a déli 
királyság pedig 40 éven keresztül volt engedetlen 
Istennel szemben.  Nos, ezért kellett Izráelt földig 
rombolni, s ezért kellett Júdának rövidesen elesni.



Isten azt mondta Ezékielnek, hogy 390 napot kell a 
bal oldalán feküdnie, 40 napot pedig a jobb oldalán, 
a két nép engedetlenségének az évszámaitól 
függően.



A nép azt kezdte gondolni, hogy 
Ezékiel fura egy ember. Megtett 
mindent, amire Isten kérte. 
Egyik nap a haját borotválta 
le és ennek a harmadrészét 
elégette. Mindezt azért, hogy 
megmutassa a népnek, hogy a 
harmadrészük majd éhségtől és 
betegségtől pusztul el, amikor a 

babiloni sereg megostromolja 
a várost.



A haja másik harmadrészét karddal kellett 
összevágnia. Ez azt jelképezte, hogy a lakosság 
másik harmadát az ellenség fogja kardélre hányni. 
Az utolsó harmadot Ezékiel a szélben szórta szét.



De néhány hajszálat megőrzött az öltözete
peremén, annak jeleként, hogy Isten épségben hagy 
közülük egy maradékot, akik majd visszatérhetnek 
az Ígéret Földjére.



A próféta azt is megmondta a zsidó 
foglyoknak, hogy a dolgok csak 
rosszabbodni fognak és nem 
javulni, mint ahogy ők azt 
remélték. Emiatt a nép 
dühös lett Ezékielre, 
de ő nem hagyta abba 
Isten szavainak a 
továbbítását.



Egyik nap Ezékiel a vénekkel ült. 
Isten látomást küldött neki. 
Ebben Isten megragadta a 
hajánál fogva, felemelte 
és Jeruzsálem 
Templomához 
vitte.



A Templomban Isten utálatos dolgokat mutatott 
Ezékielnek, tisztátalan állatokat és bálványokat. 
Ilyeneknek nincs helyük Isten Templomában !



A vének Isten helyett ezeket imádták. 
Isten azt is megmutatta Ezékielnek, hogy az Úr 
dicsősége elhagyja a templomot, így ezt nemsokára 
lerombolják. Amikor a látomása befejeződött, 
Ezékiel elmesélte a zsidóknak.



Minden, amiről Isten beszélt, beteljesedett. 
Jeruzsálem elpusztult, sokan odavesztek.  Amikor 
azok a zsidók, akik babiloni fogságban voltak, 
meghallották ezt, csodálkozva kérdezgették 
egymástól, talán Isten örökre elhagyta a népét. 



De Isten más üzenetet is küldött 
a prófétájának. Egy völgybe 
vitte Ezékielt, ami tele volt 
kiszáradt csontokkal –

emberi 
csontokkal.



"Emberfia, életre kelhetnek-e ezek a csontok ?" –
kérdezte Isten. "Örökkévaló Isten, te jól tudod –
mondta Ezékiel. – Természetesen, a kiszáradt 
csontok nem tudnak megelevenedni."



De az Úr azt mondta : "Jövendölj ezekről a 
kiszáradt csontokról és mondd nekik : ’Ó, ti 
kiszáradt csontok, halljátok meg az Úr szavát ! 
És ti megelevenedtek.’"  Miután engedelmeskedett, 
Ezékiel zörgést hallott. Mit gondoltok 
honnan jött ?



A próféta ámuldozva nézte, hogy a csontok 
egyesével egymáshoz illeszkednek, majd 
csontvázakká formálódnak. 



Aztán hús került rájuk.



Majd bőr borította őket, de még nem lélegeztek.



Az Úr azt mondta : "Jövendölj, emberfia, és mondd : 
‘Éltető lehelet, gyere elő a négy szél hazájából, és 
fújj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek 
!’“Amikor Ezékiel így tett és lélek szállt beléjük, 
életre keltek és talpra álltak. Mint egy nagy sereg 
töltötték be a völgyet.



Isten tudta, hogy Jeruzsálem bukásával a zsidók 
elvesztették a reményüket Babilonban. Ezért 
Isten Ezékiel egyik látomásán keresztül küldött 
nekik üzenetet.



"Ezek a csontok itt Izráel egész háza –
mondta Isten. – Belétek oltom a lelkemet és 
visszatelepítelek benneteket a földetekre."



Milyen nagy reményteljes üzenet ez Istentől ! 
Isten ígéretei, amelyeket Ezékielen keresztül 
küldött, akkor váltak valóra, amikor a zsidók 
visszatértek a földjeikre. Ők tudták, hogy Isten 

vezérelte őket 
haza. Isten 
Szava mindig 
igaz !



Ezékiel, a látomások embere 

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

Ezékiel 1-37

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 



Vége



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké 

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31

