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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



ในอดีตหลายรอยปกอน 

กองทัพทรงพลังไดพิชิตยูดาหและกวาดตอนเอาคนของ

พระเจามากมายไปเปนเชลยที่บาบิโลน



ที่ดินแดนไกลจากบานเกิดคนยิวเหลานี้อาศัยอยูริม

แมน้ําเคบาร ทามกลางพวกเขามีผูรับใชของพระเจา

คือ ปุโรหิตเอเสเคียล



วันหนึ่งพระเจาใหนิมิตแกเอเสเคียล 

พระสิริของพระเจาปรากฏตัวซ่ึงรายลอมดวยแสงสวางเจิด

จา ในนั้นมีบางสิ่งคลายสิ่งมีชีวิตสี่ตน 

แตวาทุกตนตางมีสี่หนาและมีสี่ปก



ลางลงมาจากนั้นเปนบัลลังกไพรินสวยงามเต็มไปดวยแสง

สวางแวบวาบเหมือนสายรุง 

เม่ือเอเสเคียลมองดูเขาก็ลมลง

คุกเขาหนาจรดพ้ืน



พระเจาตรัสกับเอเสเคียลวา “เราจะสงเจาไปยังชนชาติ

อิสราเอล จงไปกลาวถอยคําของเราแกพวกเขา 

เพราะวาพวกเขาเปนกบฏซ่ึงไดทรยศเรา 

มือหนึ่งย่ืนหนังสือมวนออกมาใหพระเจาตรัสวา”

จงอาปากกินสิ่งที่เรามอบใหเจาแลวไป

กลาวแกพงศพันธุอิสราเอล”

เปนคําสั่งที่แปลกมาก 

แตเอเสเคียลก็เชื่อฟงพระเจาเขาไดกลืนกิน

หนังสือมวนนั้นและไปหาคนอิสราเอล



พระวิญญาณของพระเจาทรงยกเอเสเคียลข้ึน

และพาเขาไปถึงเหลาเชลยซ่ึงอาศัยอยู

ใกลแมน้ําเคบาร ขาพเจานั่งอยูที่นั่นในหมูพวกเขา 

ในที่ที่พวกเขาอาศัยอยูและอัดอ้ันตันใจอยูตลอดเจ็ดวัน



พระเจาไดแตงตั้งเอเสเคียลใหเปนยาม 

เพื่อเขา 

จะแจงคําเตือนของ

พระเจาเพ่ือไมให

ประชาชนขัดพระเจา



เอเสเคียลไดกระทําสิ่งแปลกประหลาดมากมายเพื่อสําแดง

ถอยคําของพระเจากระจางแกผูคน เขาไดแกะรูปเมือง

เยรูซาเล็มบนกอนอิฐผูคนมากมายก็มองดูรูปผานไหลของ

เขาขณะที่เขากําลังวาดรูปจํานวน

คนของกองทัพอันย่ิงใหญลอมรอบเยรูซาเล็มเขากําลัง

แสดงใหเห็นวาเมืองบริสุทธ์ิของพระเจากําลังจะถูก

พังทลายลงในเร็วๆนี้



ทางเหนือของอาณาจักรอิสราเอลไมเชื่อฟงพระเจาเปนเวลา 

สามรอยเกาสิบปและทางใตของอาณาจักรยูดาหไมเชื่อฟง

พระเจาเปนเวลา สี่สิบป 

นี่เปนหมายสําคัญวาทําไมอิสราเอลถูกพังทลายลงกอนหลัง

จากนั้นก็ยูดาห



พระเจาบอกใหเอเสเคียล นอนตะแคงขางซายเปนเวลา 

สี่รอยเกาสิบวัน แลวก็นอนตะแคงขางขวาเปนเวลา 

สี่สิบวันเพ่ือเปนเครื่องเตือนพวก

เขาถึงระยะเวลาของความบาปของพวกเขา



ผูคนกําลังเริ่มคิดวาเอเสเคียลเปนชายแปลกประหลาดเขา

ทําทุกอยางที่พระเจาบอกเขาวันหนึ่งเขาไดโกนผมของเขา



และไดเผาสวนที่หนึ่งในสามของผมทั้งหมดนี่เปน

เครื่องหมายวาหนึ่งในสามของคนในเยรูซาเล็มจะตายดวย

โรคระบาดและการกันดารอาหารเม่ือทหารบาบิโลนเขามา

ตอสู



เอเซเคียลเอาผมสวนที่สองในสามมาและเอาดาบฟนผม

สวนนั้นนี่เปนเครื่องหมายวากลุมคนที่สองในสามจะตาย

ดวยดาบของศัตรูและผมสวนที่สามเขาใหลมพัดกระจาย



ไปแตเขาเอาเสนผมมาหนอยหนึ่งมัดติดไวที่เสื้อคลุมของ

เขานี่เปนเครื่องหมายสําคัญวาพระเจาจะเก็บคนบางสวน

ไวและนําเขากลับไปยังดินแดนแหงพันธสัญญา



ผูเผยพระวจนะกลาหาญบอกกับเชลยชาวยิววา

ทุกอยางจะเลวรายลงไมไดดีข้ึนอยางที่พวกเขาไดหวังไวคน

เหลานั้นก็โกรธเอเสเคียลแตเขาก็ยังคงพูดถอยคําของพระ

เจาตอไปวันหนึ่งขณะที่เขากําลังนั่งอยูกับผูอาวุโส

ของอิสราเอลพระเจาใหนิมิตแก

เอเสเคียลในนิมิตนั้นพระเจา

ยกเขาข้ึนดวยผม

และนําเขาไปในวิหาร

ที่เยรูซาเล็ม



ในพระวิหารพระเจาสําแดงใหเอเสเคียลเห็น

สัตวเลื้อยคลาน สัตวที่นาเกลียดและรูปเคารพมากมาย 

สิ่งเหลานั้นไมสมควรอยูในพระวิหารของพระเจา



พวกผูนําก็กําลังบูชาสิ่งเหลานั้นแทนพระเจา 

พระเจาไดสําแดงใหเอเสเคียลเห็นวาพระสิริของพระองค

กําลังจะออกจากวิหารแหงนี้และวิหารถูกทําลาย 

เอเสเคียลก็นําเรื่องนี้ไปบอกแกคนยิว



ทุกอยางก็เกิดข้ึนจริงๆเยรูซาเล็มถูกทําลาย 

มีคนมากมายตาย 

เม่ือคนยิวที่เปนเชลยในบาบิโลนไดยินเรื่องนี้ 

พวกเขาก็สงสัยวาพระเจาจะปลอยคนของพระองคทิ้ง

ตลอดไปไหม?



แตพระเจาก็ใหถอยคําแกผูเผยพระวจนะของ

พระองคอีก พระองคนํา

เอเสเคียลไปหุบเขาที่เต็มไปดวยกระดูก—

กระดูกมนุษย



“พระเจาตรัสถามเอเสเคียลวา “บุตรมนุษยเอย 

กระดูกเหลานี้จะกลับมีชีวิตไดไหม?” เขาตอบวา 

“ขาแตพระยาหเวหองคเจาชีวิต 

พระองคแตผูเดียวที่ทรงทราบ” 



แนนอนวากระดูกคนตายไมสามารถกลับมีชีวิตไดอีก

แลวพระองคตรัสวา “จงเผยพระวจนะแกกระดูกเหลานี้วา 

กระดูกแหงเอย จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา! 

เจาจงกลับมีชีวิต”



เม่ือเขาทําตามที่พระเจาบอกเอเสเคียลไดยินเสียงสั่นเขยา 

เราคิดวาอะไรทําใหมีเสียงสั่นเขยานั้น?



ขณะที่ผูเผยพระวจนะมองสิ่งประหลาดนั้น กระดูกตางๆ 

มาประสานตอเขาดวยกันเปนรูปราง



หลังจากนั้นก็มีเลือดเนื้อมาประกอบเขากับกระดูก



และมีผิวหนังมาคลุมแตวาพวกเขาก็ยังไมมีลมหายใจ



แลวพระองคตรัสวา “บุตรมนุษยเอย 

จงเผยพระวจนะแกลมปราณ จงกลาววา 

พระยาหเวหองคเจาชีวิตตรัสดังนี้วา ลมหายเอย 

จงมาจากลมทั้งสี่ทิศ 



และเขาสูรางเหลานี้เพื่อพวกเขาจะมีชีวิต”

เม่ือเอเสเคียลทําตามดังนั้นลมหายใจก็เขามาสูพวกเขา 

พวกเขาก็ลุกข้ึนยืน และกลายเปนกองทัพใหญบนหุบเขา



พระเจารูวาคนยิวที่เยรูซาเล็มรูสึกความหวังของเขาสูญสิ้น

เม่ือเยรูซาเล็มลมลง 

พระองคสงถอยคําผานนิมิตของเอเสเคียล 



“กระดูกเหลานี้คือพงศพันธุอิสราเอลทั้งหมด” 

พระเจาตรัสดังนี้วา”

เราจะใสวิญญาณของเราไวในเจาและเจาจะมีชีวิตอยู 

เราจะใหเจาตั้งรกรากในดินแดนของเจาเอง” 



ชางเปนถอย 

คําแหงความหวังที่ย่ิงใหญจากพระเจาจริงๆ 

พระสัญญาของพระเจาผานทางเอเสเคียลก็เปนจริง



เม่ือคนยิวไดกลับไปยังบานเกิดของพวกเขา 

พวกเขารูวาพระเจาไดนําพวกเขากลับบาน 

ถอยคําของพระเจาเปนจริงเสมอ



เอเสเคียล : บุรุษแหงนิมิต

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

เอเสเคียล

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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