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Дуже давно могутні армії атакували 
Юдею, захоплюючи багато  божих  

людей у неволю.



Ці юдеї потім жили далеко від дому, 
біля річки Кевар.  Серед них був

Божий слуга, пророк Єзекіїль.



Одного дня Бог дав Єзекіїлю 
видіння.  Божа слава з’явилась 
у вигляді яскравого світла, у 
формі чотирьох живих істот. 
Кожна істота мала чотири 
обличчя і 
чотири 
крила.



Над ними був гарний 
сапфіровий трон, наповнений 
світлом подібним до сяючої 
веселки.  Коли Єзекіїль 
побачив це, то впав на 
своє обличчя.



Бог промовив до Єзекіїля: “Я 
посилаю тебе до Ізраїлевих синів, 
до людей бунтівників, 
що бунтуються 
проти Мене.”  
З’явилась 
рука, 

яка 
тримала 
звій книжковий.



“З’їж цього звоя, - сказав Бог, - і 
йди, говори до Ізраїлевого 
дому”.  Який дивний 
наказ!  Та Єзекіїль 
послухався, 
з’їв 
звоя 
і 
пішов.



Божий Дух 
підхопив 
Єзекіїля та 
поніс його 
до полонених 
юдеїв, що жили 
у іншому місці, 
біля річки 
Кевар.



Він сидів там з ними сім днів, 
здивований
побаченим.  
Бог зробив
Єзекіїля
вартовим.  Він
мав попереджати
відступних
людей, щоб
не зневажали
Бога.



Єзекіїль чинив багато 
дивного, щоб зробити Боже 
слово зрозумілим для людей.



Він зробив малюнок Єрусалиму на 
шматку глиняної цеглини.  Можливо 
люди заглядали через його плече, 
коли він малював фігури могутньої 
армії навкруг Єрусалиму.



Він покузував, що Боже 
місто скоро буде знищене.



Ізраїль, північне царство, не  був 
слухняний Богу протягом 390 років, 
а Юдея, південне  царство –
протягом 40 років.



Тому Ізраїль був зруйнований, а 
Юдея скоро мала впасти.



Бог сказав Єзекіїлю лежати 390
днів на лівому боці, потім на 40 днів 
правому боці, щоб нагадати людям 
про роки їхніх гріхів.



Можливо, люди почали
думати, що Єзекіїль був
великим диваком.  Він
робив усе, що казав
йому Бог.  Одного дня він
зрізав своє волосся і 
спалив його третину.



Це показувало, що
одна третина людей
у Єрусалимі мала
померти від хворіб
і голоду, коли  
Вавилонська
армія атакувала місто.



Єзекіїль взяв іншу третину свого 
волосся і посік його мечем.  Це 
показувало, що третина людей 
мусила загинути від ворожого меча.



Останню третину Єзекіїль 
розсіяв по вітру.



Але він зав’язав трохи волосся у 
своїх полах на ознаку того, що Бог
триматиме частину Своїх людей у 
безпеці і поверне їх до Землі Обіцяної.



Цей хоробрий пророк сказав 
полоненим юдеям, що 
їм погіршає, а не 
покращає, як вони 
сподівались.  Люди 
розсердилися на 
Єзекіїля, але він 
продовжував 
говорити 
Боже 
слово.



Одного дня, коли Єзекіїль 
сидів разом з старшими 
Ізраїля, Бог дав 
Єзекіїлю видіння.  
У видінні Бог 
підняв його 
за волосся і 
приніс до 

Єрусалимського 
храму.



У храмі Бог показав Єзекіїлю 
плазунів, нечисту звірину та ідолів. 
Вони не повинні були знаходитися у 

Божому храмі.



Провідники поклонялися всьому 
цьому замість Бога.



Бог також показав Єзекіїлю, що Його 
Слава покидала Храм, і що храм мав 
бути зруйнований.



Коли видіння закінчилося, Єзекіїль 
розповів про нього юдеям.



Усе сталося, як сказав Бог. 

Єрусалим був зруйнований. 
Багато людей загинуло. Коли 
юдеї, захоплені Вавилоном, 
дізнались про це, вони подумали, 
що Бог відмовився від Своїх 
людей назавжди.



Але Бог послав Свому 
пророку іншу вістку.



Він привів Єзекіїля у 
долину повну сухих
кісток – людських кісток.



“Сину людський, чи оживуть оці 
кості?”, - запитав Бог Єзекіїля.  
“Господи Боже, - Ти знаєшь”, -
відповів Єзекіїль.  Звичайно, 
сухі кості не   могли ожити. 



Бог сказав: “Пророкуй про ці 
кості, та й скажеш до них: 
Сухі кості, послухайте слова 
Господнього!.. Ви оживете.”



Єзекіїль послухався і почув гуркіт. 
Що б ви думали викликало його?



Вражений пророк спостерігав, як 
тіла збиралися до купи, кістка за 
кісткою.



Потім на них з’являлось тіло.



Потім вони покрились шкірою, 
але в них не було подиху.



Господь сказав: “Прилинь, духу, з чотирьох 
вітрів, і дихни на цих забитих, - і нехай 
оживуть!” Коли Єзекіїль зробив так, до 
них прийшло дихання. Вони ожили і стали 

на ноги.



Долину тепер наповняла велика армія.
Бог знав, що коли впав Єрусалим, юдеї у 
Вавилоні відчули себе безнадійними.  Він
послав їм вістку через видіння Єзекіїля. 



Бог сказав: “... ці кості – вони ввесь 
Ізраїлів дім... І дам Я в вас Свого 
Духа.., і вміщу вас на вашій землі.”



Яка велика вістка надії від Бога!  
Божі обіцянки, дані через 
Єзекіїля, …



… здійснились, коли юдеї пізніше 
повернулися на свою власну землю.



Вони знали, що ГОСПОДЬ Бог 
привів їх додому.  Боже Слово завжди 
збувається.



“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Єзекіїль – ясновидча людина

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Книзі Єзекіїля, головах 1-37



Кінець!



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом. Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить! Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним.



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе, 

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 

Читай Біблію і щодня говори з Богом!  
Євангелія від Івана, 3:16
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