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Cách đây khá lâu, những đội quân hùng mạnh tấn 
công Giu-đa, đưa các con dân của Chúa trở lại 

Ba-by-lon làm tù binh.



Sống xa nhà, những người dân Do Thái sống 
bên cạnh bờ sông Kê-ba. Trong số họ, có một 
người là tôi tớ Chúa, nhà tiên tri 

Ê-xê-chi-ên.



Một ngày nọ, Chúa ban cho 
Ê-xê-chi-ên một khải tượng. Hào quang 
của Chúa xuất hiện như nguồn sáng rực 
rỡ, trong hình thù của 4 sinh vật sống 
đang rực cháy. Mỗi sinh vật đều có bốn 
khuôn mặt và bốn cánh. Phía trên chúng 
có một ngai vàng bằng ngọc sa-phia đẹp 
vô cùng, đầy dẫy ánh sáng như những cầu 
vồng rực rỡ. Khi 
Ê-xê-chi-ên nhìn 
thấy, ông 
cúi mặt 

xuống 
đất.



Chúa phán cùng Ê-xê-chi-ên, “Ta sai 
ngươi đến cùng con dân Y-sơ-ra-ên. 
Phán những lời Ta phán đến chúng, 
vì chúng nó là những kẻ phản 
nghịch.” Một bàn tay xuất 
hiện cùng cuộn sách. Chúa 
phán: “Hãy ăn cuộn sách 
này và đi nói cho nhà 
Y-sơ-ra-ên.” 
Quả là 
một 
mệnh 
lệnh 
kỳ
cục. 
Nhưng Ê-xê-chi-ên vẫn nghe theo, 
ông ăn cuộn sách đó rồi lên đường.



Thần của Chúa nhấc Ê-xê-chi-ên lên và đưa ông 
đến chỗ những người Do Thái bị lưu đày, đang 
sống tại một nơi 
khác bên bờ sông 
Kê-ba. Trong bảy 
ngày đó, ông ngồi 
chỗ họ ngồi, và 
ngạc nhiên trước 
những gì ông chứng 
kiến. Chúa biến 
Ê-xê-chi-ên thành 
người canh gác. 
Ê-xê-ki-ên cảnh 
báo những kẻ
tội lỗi không 
được trái 
lời CHÚA.



Ê-xê-chi-ên làm nhiều điều lạ để lời Chúa dễ
hiểu hơn đối với dân chúng. Ông làm trầy xước 
bức tranh thành Giê-ru-sa-lem trên viên gạch 
bằng đất sét. Có lẽ dân chúng để ý bờ vai của 
Ê-xê-chi-ên khi ông vẽ các con số của một đội 
quân hùng mạnh xung quanh Giê-ru-sa-lem. Ông 
đang cho thấy vùng đất thánh của Đức 
Chúa Trời sẽ sớm bị tiêu diệt. 



Xứ Y-sơ-ra-ên, vương quốc phía bắc, đã phản 
nghịch Chúa đã ba trăm chín mươi năm và xứ
Giu-đa, vương quốc phía nam, cũng phản nghịch 
Ngài khoảng bốn mươi năm rồi. Đấy là lý do 
Y-sơ-ra-ên đã bị hủy diệt, và cũng là lý do 
tại sao xứ Giu-đa cũng sắp sụp đổ..



Chúa bảo Ê-xê-chi-ên nằm nghiêng về bên trái ba 
trăm chín mươi ngày, rồi sau đó nằm nghiêng qua
bên phải bốn mươi ngày, để nhắc nhở dân chúng 
về những năm đầy tội lỗi của họ.



Có lẽ dân chúng bắt đầu cho 
rằng Ê-xê-chi-ên là một 
người vô cùng kỳ lạ. Ông 
làm mọi điều Chúa phán. Một 
ngày kia, ông cạo tóc và 
đốt cháy một phần ba số tóc 
ấy. Điều này có nghĩa rằng 
một phần ba số dân xứ Giê-
ru-sa-lem sẽ chết vì bệnh 
tật và nạn đói khi quân đội 
Ba-by-lon tấn công thành.



Ê-xê-chi-ên lấy tiếp một phần ba khác và chặt số
tóc đó bằng gươm. Điều này có nghĩa là một phần 
ba dân chúng trong thành sẽ chết dưới mũi gươm 
của kẻ thù. Đối với một phần ba tóc còn lại, Ê-
xê-chi-ên rải chúng trước gió. Nhưng ông cũng 
khâu một ít tóc vào vạt áo của mình như một dấu 
hiệu Chúa sẽ gìn giữ các con dân của 

Ngài được 

bình an và đưa 
họ trở về miền                  
đất hứa Ngài      
đã phán trước           
đó.



Nhà tiên tri dũng cảm 
Ê-xê-chi-ên nói với 
các tù nhân Do Thái 
rằng mọi việc sẽ trở
nên tồi tệ chứ không 
tốt hơn như họ mong 
đợi. Dân chúng trong 
thành đều tỏ ra tức 
giận với Ê-xê-chi-ên 
nhưng ông vẫn tiếp 
tục rao giảng lời 
Chúa.



Một ngày nọ, trong lúc 
ông đang ngồi với một 
số vị trưởng lão Y-sơ-
ra-ên, Chúa đã ban 
cho Ê-xê-chi-ên một 
khải tượng. Trong khải 
tượng đó, Chúa nắm lấy 
tóc ông và nâng ông 
lên và đưa ông đến một 
đền thờ tại Giê-ru-sa-
lêm.



Trong đền thờ, Chúa chỉ cho Ê-xê-chi-ên về những 
vật bò trườn, những súc vật ô uế, và mọi thần 
tượng. Những thứ này lẽ ra không bao giờ được 
phép đặt trong đền thờ Đức Chúa Trời.



Các trưởng lão đang thờ lạy những vật này thay 
vì Đức Chúa Trời. Chúa cũng chỉ cho Ê-xê-chi-ên 
biết rằng sự vinh hiển của Ngài sẽ rời bỏ đền 
thờ này và đền thờ đó sẽ bị phá huỷ.



Khi khải tượng kết thúc, Ê-xê-chi-ên kể cho 
người dân Do Thái về những điều ông vừa nhìn 
thấy.



Mọi sự Chúa phán đều ứng nghiệm. Giê-ru-sa-lem 
bị tiêu diệt. Dân chúng thiệt mạng. Khi các tù 
nhân Do Thái tại Ba-by-lon nghe được điều 
này, họ thắc mắc liệu Đức Chúa Trời 
đã từ bỏ con dân Ngài vĩnh viễn?



Nhưng Chúa sau đó gởi một 
sứ điệp khác đến tiên tri của 
Ngài. Đức Chúa Trời đã dắt 
ông đến một thung lũng 
đầy hài 
cốt 

khô – hài 
cốt người.



Đức Chúa Trời hỏi Ê-xê-ki-ên: “Hỡi con 
người, những hài cốt này có thể sống không?”. 
Ê-xê-chi-ên đáp: “Lạy Chúa, Chúa biết điều ấy.” 
Dĩ nhiên, những bộ xương khô thì không thể nào 
sống lại được.



Sau đó, Đức Chúa Trời phán, “Hãy phán tiên tri 
cùng những hài cốt này và bảo chúng: ‘Hỡi những 
hài cốt khô, hãy nghe lời Chúa. Các ngươi sẽ
sống.’” Khi ông tuân theo lệnh Chúa, 
Ê-xê-chi-ên nghe tiếng động. Theo 
bạn điều gì đã tạo ra âm thanh ấy?



Trong lúc nhà tiên tri đang cố trong sự kinh 
ngạc thì những cơ thể được hình thành từ xương 
với xương.



Và rồi, phần thịt mọc lên trên các bộ xương ấy.Và rồi,phần thịt mọc lên trên các bộ xương ấy.



Rồi da bao bọc ở bên ngoài, nhưng không có thần 
khí trong chúng.



Đức Chúa Trời phán rằng, “Hỡi con người, hãy 
phán tiên tri cùng thần khí, rằng ‘Hỡi thần khí, 
hãy đến từ gió bốn phương, hãy thở vào các xác 
chết này để chúng được sống.’” Khi Ê-xê-ki-ên 
phán xong, thần khí nhập vào trong các xác chết. 
Chúng sống lại và đứng lên trên chân mình. 



Ấy là một đội quân đông vô số trong thung lũng.
Chúa biết dân Do Thái tại Ba-by-lon cảm thấy vô 
vọng khi thành Giê-ru-sa-lêm sụp đổ. Ngài đã gởi 
một sứ điệp qua khải tượng của Ê-xê-chi-ên. Chúa 
phán: “Những xương này là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Ta 
sẽ ban thần Ta trong các ngươi và cho các ngươi 

định cư trên đất
của mình.”



Thật là một sứ điệp vĩ đại về niềm hy vọng đến 
từ Đức Chúa Trời! Những lời hứa của Chúa thông 
qua Ê-xê-chi-ên đều ứng nghiệm khi về sau dân 
Do Thái được trở về quê hương. Họ biết rằng Đức 
Chúa Trời đã đưa họ trở về quê nhà. Mọi lời 

Chúa phán 
đều trở thành 
sự thật.



Ê-xê-chi-ên: Người đàn ông nhìn 
thấy nhiều khải tượng

Một câu chuyện về lời của Chúa, 
được tìm thấy trong Kinh Thánh

Ê-xê-chi-ên

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Kết thúc



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.

Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng Chúa 
yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của mình 
là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì tội lỗi 
của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc sống và về
thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin Ngài tha thứ

cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ! 
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ, 

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.

Nếu bạn tin điều này là 
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời, 
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, và 
một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo Ngài 

và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!   
Giăng 3:16
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