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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



ในอดีตหลายรอยปกอน กองทัพทรงพลังไดพิชติยูดาหและกวาดตอนเอา

คนของพระเจามากมายไปเปนเชลยที่บาบิโลน



ที่ดินแดนไกลจากบานเกิดคนยิวเหลานี้อาศัยอยูริมแมน้ําเคบาร 

ทามกลางพวกเขามีผูรับใชของพระเจา คือ ปุโรหิตเอเสเคียล



วันหนึ่งพระเจาใหนิมิตแกเอเสเคียล พระสิริของพระเจา

ปรากฏตัวซ่ึงรายลอมดวยแสงสวางเจดิจา ในนั้นมีบางสิ่ง

คลายสิ่งมีชีวิตสี่ตน แตวาทุกตนตางมีสี่หนาและมีสี่ปก

ลางลงมาจากนั้นเปนบัลลังกไพรินสวยงามเต็มไปดวยแสงสวาง

แวบวาบเหมือนสายรุง เมื่อเอเสเคียลมองดูเขากล็มลง

คุกเขาหนาจรดพื้น



พระเจาตรัสกับเอเสเคียลวา “เราจะสงเจาไปยังชนชาติอิสราเอล จงไป

กลาวถอยคําของเราแกพวกเขา เพราะวาพวกเขาเปนกบฏซ่ึงไดทรยศเรา 

มือหนึ่งยื่นหนังสือมวนออกมาใหพระเจาตรัสวา”

จงอาปากกินสิ่งที่เรามอบใหเจาแลวไป

กลาวแกพงศพันธุอิสราเอล”

เปนคําสั่งที่แปลกมาก 

แตเอเสเคียลก็เชื่อฟงพระเจาเขาไดกลืนกิน

หนังสือมวนนั้นและไปหาคนอิสราเอล



พระวิญญาณของพระเจาทรงยกเอเสเคียลขึน้ และพาเขาไปถึงเหลาเชลย

ซ่ึงอาศัยอยู

ใกลแมน้ําเคบาร 

ขาพเจานั่งอยูที่

นั่นในหมูพวกเขา 

ในที่ที่พวกเขาอาศัยอยูและ

อัดอ้ันตันใจอยูตลอดเจด็วัน

พระเจาไดแตงต้ัง

เอเสเคียลใหเปนยาม 

เพื่อเขา 

จะแจงคําเตือนของ

พระเจาเพื่อไมให

ประชาชนขัดพระเจา



เอเสเคียลไดกระทําสิ่งแปลกประหลาดมากมายเพือ่สําแดงถอยคําของ

พระเจากระจางแกผูคน เขาไดแกะรูปเมืองเยรูซาเลม็บนกอนอิฐผูคน

มากมายก็มองดูรูปผานไหลของเขาขณะที่เขากําลงัวาดรูปจํานวน

คนของกองทัพอันยิ่งใหญลอมรอบเยรูซาเลม็เขากําลังแสดงใหเห็นวา

เมืองบริสุทธิ์ของพระเจากาํลังจะถูกพังทลายลงในเร็วๆนี้



ทางเหนือของอาณาจักรอิสราเอลไมเชื่อฟงพระเจาเปนเวลา 

สามรอยเกาสิบป

และทางใตของอาณาจกัรยูดาหไมเชื่อฟงพระเจาเปนเวลา สี่สิบป นี่

เปนหมายสําคัญวาทําไมอิสราเอลถูกพังทลายลงกอนหลังจากนั้นก็ยดูาห



พระเจาบอกใหเอเสเคียล นอนตะแคงขางซายเปนเวลา สี่รอยเกาสิบวัน 

แลวก็นอนตะแคงขางขวาเปนเวลา สี่สิบวันเพื่อเปนเครื่องเตือนพวก

เขาถึงระยะเวลาของความบาปของพวกเขา



ผูคนกําลังเริ่มคิดวาเอเสเคียลเปนชายแปลก

ประหลาดเขาทําทุกอยางที่พระเจาบอกเขาวัน

หนึ่งเขาไดโกนผมของเขาและไดเผา

สวนที่หนึ่งในสามของผมทั้งหมดนี่เปน

เครื่องหมายวาหนึ่งในสามของคนใน

เยรูซาเล็มจะตายดวยโรคระบาดและ

การกันดารอาหารเมื่อทหารบาบิโลนเขามาตอสู



เอเซเคียลเอาผมสวนที่สองในสามมาและเอาดาบฟนผมสวนนั้น

นี่เปนเครื่องหมายวากลุมคนที่สองในสามจะตายดวยดาบของศัตรูและผม

สวนที่สามเขาใหลมพัดกระจายไปแตเขาเอาเสนผมมาหนอยหนึ่งมัดติด

ไวที่เสื้อคลุมของเขานี่เปนเครื่องหมายสําคัญวาพระเจาจะเก็บคน

บางสวนไวและนําเขากลับไปยังดินแดนแหงพันธสัญญา



ผูเผยพระวจนะกลาหาญบอกกับเชลยชาวยิววา

ทุกอยางจะเลวรายลงไมไดดีขึ้นอยางที่พวกเขาไดหวังไว

คนเหลานั้นก็โกรธเอเสเคียลแตเขาก็ยังคง

พูดถอยคําของพระเจาตอไปวันหนึ่ง

ขณะที่เขากําลังนั่งอยูกับผูอาวุโส

ของอิสราเอลพระเจาใหนิมิตแก

เอเสเคียลในนิมิตนั้นพระเจา

ยกเขาขึ้นดวยผม

และนําเขาไปในวิหาร

ที่เยรูซาเล็ม



ในพระวิหารพระเจาสําแดงใหเอเสเคียลเห็นสัตวเลื้อยคลาน 

สัตวที่นาเกลียด

และรูปเคารพมากมาย สิ่งเหลานั้นไมสมควรอยูในพระวิหารของ

พระเจา



พวกผูนําก็กําลังบูชาสิ่งเหลานั้นแทนพระเจา 

พระเจาไดสําแดงใหเอเสเคียล

เห็นวาพระสิริของพระองคกําลงัจะออกจากวิหารแหงนี้และ

วิหารถูกทําลาย เอเสเคียลก็นําเรื่องนี้ไปบอกแกคนยิว



ทุกอยางก็เกิดขึ้นจริงๆเยรูซาเล็มถูกทําลาย มีคนมากมายตาย 

เมื่อคนยิวที่เปนเชลยในบาบิโลนไดยินเรื่องนี้ พวกเขาก็สงสัยวา

พระเจาจะปลอยคนของพระองคทิ้งตลอดไปไหม?



แตพระเจาก็ใหถอยคําแกผูเผยพระวจนะของ

พระองคอีก พระองคนํา เอเสเคียลไปหุบเขาที่

เต็มไปดวยกระดูก--กระดูกมนุษย



“พระเจาตรัสถามเอเสเคียลวา “บุตรมนุษยเอย กระดูกเหลานี้จะกลับมี

ชีวิตไดไหม?”เขาตอบวา “ขาแตพระยาหเวหองคเจาชีวิต พระองคแตผู

เดียวที่ทรงทราบ”แนนอนวากระดูกคนตายไมสามารถกลับมีชีวิตไดอีก



แลวพระองคตรัสวา “จงเผยพระวจนะแกกระดูกเหลานี้วา กระดูกแหง

เอย จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา! เจาจงกลับมีชีวิต”เมื่อเขาทํา

ตามที่พระเจาบอกเอเสเคียลไดยินเสียงสัน่เขยา เราคิดวาอะไรทําใหมี

เสียงสั่นเขยานั้น?



ขณะที่ผูเผยพระวจนะมองสิ่งประหลาดนั้น กระดูกตางๆ มาประสานตอ

เขาดวยกันเปนรูปราง



หลังจากนั้นก็มีเลือดเนื้อมาประกอบเขากบักระดูก



และมีผิวหนังมาคลุมแตวาพวกเขาก็ยงัไมมีลมหายใจ



แลวพระองคตรัสวา “บุตรมนุษยเอย จงเผยพระวจนะแกลมปราณ จง

กลาววา พระยาหเวหองคเจาชีวิตตรัสดังนี้วา ลมหายเอย จงมาจากลม

ทั้งสี่ทิศ และเขาสูรางเหลานี้เพื่อพวกเขาจะมีชีวิต ”เมื่อเอเสเคียลทําตาม

ดังนั้นลมหายใจก็เขามาสูพวกเขา พวกเขาก็ลุกขึ้นยืน และกลายเปน

กองทัพใหญบนหุบเขา



พระเจารูวาคนยิวที่เยรูซาเลม็รูสึกความหวังของเขาสูญสิ้นเมื่อเยรูซาเล็ม

ลมลง พระองคสงถอยคําผานนิมิตของเอเสเคียล “กระดูกเหลานี้คือ

พงศพันธุอิสราเอลทั้งหมด” พระเจาตรัสดังนี้วา” เราจะใสวิญญาณของ

เราไวในเจาและเจาจะมีชีวิตอยู เราจะใหเจาต้ังรกรากในดินแดนของเจา

เอง” 



ชางเปนถอย คําแหงความหวังที่ยิ่งใหญจากพระเจาจริงๆ พระสัญญา

ของพระเจาผานทางเอเสเคียลก็เปนจริง



เมื่อคนยิวไดกลับไปยังบานเกิดของพวกเขา พวกเขารูวาพระเจาไดนํา

พวกเขากลับบาน ถอยคําของพระเจาเปนจริงเสมอ



เอเสเคียล : บุรุษแหงนิมิต

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

เอเสเคียล

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 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

