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Много отдавна, една мощна армия атакувала Юдея 
и закарала много от Божиите хора във Вавилон като 

пленници. Далеч от дома си, тези Юдеи 
живяли отвъд реката
Ховар. Между тях бил и
Божият слуга – Езекил.



Един ден, Бог дал на Езекил видение. 
Божията Слава му се явила като ярка 
светлина и той видял 4 огнени същества. 
Всяко от тях имало по 4 лица и по 4 
крила. Над тях имало един прекрасен 
сапфирен престол изпълнен със светлина, 
като светеща дъга. Когато Езекил видял 
това, той паднал 
по лице.



Бог проговорил на Езекил: “Аз те изпращам при 
хората от Израел. Говори им Мойте думи, защото те 
са бунтовен народ”. След това се 
появила една ръка, държаща 
свитък. “Изяж този свитък”, 
казал Бог, “и отиди, и 
говори на Израилевия 
дом”. Каква странна 
заповед! 
Но 
Езекил 
се 
покорил, изял свитъка 
и отишъл.



Божият Дух вдигнал Езекил и го пренесъл до 
Юдейските пленници, които 
живяли на едно друго 
място до реката. В 
продължение на 7 
дни той стоял до тях, 
учуден от това, което 
виждал. Бог направил 
Езекил наблюдател и 
страж. Той трябвало 
да предупреждава 
нечестивите хора, 
които не се 
покорявали 
на Бог.



Езекил правел много странни неща, за да може да 
обясни ясно Божието Слово на хората. Той 
нарисувал Ерусалим върху една глинена плочка. 
Може би хората надничали през рамото му, докато 
той продължавал да рисува една мощна армия около 
Ерусалим. С това той искал да им покаже, че 
Божият свят град скоро щял да бъде унищожен.



Северното Царство – Израел се бунтувало срещу Бог в 
продължение на 390 години, а Южното Царство –
Юда – в продължение на 40 години. Затова Израел 
бил унищожен и затова скоро и Юда щял да бъде 
унищожен. Бог казал на Езекил да лежи на лявата си

страна 390 дни и след това на дясната още 40
дни, за да припомни на хората за

годините им на грях.



Вероятно хората започнали да си 
мислят, че Езекил бил много 
странен човек. Той правел всичко, 
което Бог му казвал. Един ден, той 
подстригал косата си и изгорил 
една трета от космите. Това 
трябвало да покаже на хората, че 
една трета от хората в Ерусалим 
щяли да умрат от болести и глад,

когато Вавилонската армия
атакува града.



Езекил взел още една трета от косата си и я насякал 
с ножа си. Това означавало, че една трета от хората 
щяли да умрат от мечовете на врага. Последната 
една трета част от косата си Езекил разпръснал във 
въздуха. Но една малка част от космите той вързал 
за дрехата си като знак, че Бог щял да упази хората

Си и да ги 
върне в 
Обещаната
земя.



Този смел пророк казал на пленниците, 
че нещата щяли да се влошат, а не 
да се подобрят, както те смятали. 
Хората се ядосали на Езекил, 
но той продължавал да им 
говори Божието Слово. 
Един ден, докато той 
седял с Израилевите 
старейшини, 
Бог му дал видение. 
Във видението, Бог 
го вдигнал за 
косата и го 
пренесъл до 
храма в Ерусалим.



В храма, Бог показал на Езекил пълзящи твари, 
нечисти зверове и идоли. Те никога не трябвало да 
бъдат в Божия храм.



Старейшините се покланяли на тези идоли, а не на 
Бог. Езекил също така видял, че Божията Слава 
напускала Храма и че той щял да бъде унищожен. 
Когато видението свършило, Езекил го разказал на 
юдеите.



Всичко, което Бог бил казал се изпълнило. Ерусалим 
бил унищожен. Много хора загинали. Когато юдеите 
във Вавилон чули за това, те се зачудили дали Бог не 
бил оставил хората Си завинаги.



Но Бог дал и друго послание на 
Своя пророк. Той завел Езекил в 
една долина, пълна с мъртви 
човешки 
кости.



Бог попитал Езекил: “Сине човешки, могат ли тези 
кости да оживеят?” Езекил отговорил: “О, Господи 
Боже, Ти знаеш!” Естествено, че сухите кости не 
можели да оживеят! Господ казал: “Пророкувай на 
тези кости и кажи: ‘О сухи кости, чуйте Словото на 
Господ! Вие ще живеете!’” Когато Езекил 
се покорил, той чул шум. Откъде 
мислите, че

дошъл този шум?



Докато пророкът наблюдавал удивен, костите 
започнали да се събират една по една и да образуват 
тела.



След това, телата се облякли в плът.



Накрая кожа покрила телата, но нямало дух в тях.



Господ казал: “Пророкувай сине човешки и кажи: 
‘Ела дух от четирите ветрища. Вдъхни живот в тези 
тела, за да оживеят’” Когато Езекил го направил, 
дух влязъл в телата. Те оживяли и се изправили на 
краката си. Една огромна армия изпълнила 

долината.



Бог знаел, че юдеите във Вавилон били останали без 
никаква надежда след като Ерусалим бил унищожен. 
Бог им изпратил послание чрез видението на Езекил: 
“Тези кости са целият Израилев дом. Аз ще поставя 
Духа Си във вас и ще ви върна в земята ви”.



Какво велико послание на надежда от Бог! Божиите 
обещания чрез Езекил се изпълнили, когато по-късно 
юдеите наистина се завърнали в земята си. Те 
разбрали, че Господ Бог бил Този, Който ги бил

върнал там. 
Божието 
Слово винаги 
се изпълнява.



“Твоето Слово носи светлина” 
Псалм 119:130

Езекил: Мъж на Видения 

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в 

Езекил 1-37



Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. 
След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16
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