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Cu mult timp în urmă, armate puternice au 
cucerit țara lui Iuda, luând pe mulți din poporul lui 

Dumnezeu ca robi în Babilon.



Departe de casă, acești Evrei au locuit lângă râul 
Chebar.  Între ei era și slujitorul lui Dumnezeu, 

profetul Ezechiel. 



Într-o zi, Dumnezeu a dat lui Ezechiel 
o vedenie.  Slava lui Dumnezeu a apărut 
ca o lumină puternică, în forma unor patru 
ființe vii înfocate.  Fiecare avea patru fețe 
și patru aripi.  Deasupra lor era un tron de 
safir, plin de lumină așa ca un curcubeu 
înflăcărat.  Când l-a văzut Ezechiel, el 
a căzut cu fața 
la pământ. 



Dumnezeu a vorbit cu Ezechiel. „Eu te voi trimite 
la copiii lui Israel.  Vorbește-le Cuvintele Mele, 
fiind-că ei sunt obraznici.” O 
mână a apărut, ținând un sul.  
„Mănâncă acest sul,” a spus 
Dumnezeu, „și du-te, 
vorbește casei lui 
Israel.”

Ce poruncă ciudată!  Dar Ezechiel a 
ascultat, a mâncat sulul și s-a dus.



Duhul Sfânt 
l-a ridicat pe 
Ezechiel și l-a 
dus departe la 
Iudeii care erau 
robi și care locuiau 
într-un loc lângă 
Râul Chebar.  Petru 
șapte zile el a stat 
unde ei locuiau, 
mirat de tot ceea 
ce a văzut.



Atunci 
Dumnezeu 
l-a făcut pe 
Ezechiel un 
paznic.  El trebuia 
să avertizeze pe 
poporul rău să se 
oprească din 
neascultarea lor 
de Dumnezeu. 



Ezechiel a făcut multe lucruri neobișnuite pentru a 
face Cuvântul lui Dumnezeu clar pentru popor.  El a 
desenat o imagine cum arăta Israel pe o piatră de 
lut.  Poate poporul se uita peste umărul lui în timp 
ce el desena imagini de armate puternice împrejurul 
Ierusalimului.  El arăta prin imagini cum orașul 
sfânt a lui Dumnezeu va fi curând distrus.



Israel, împărăția de la nord, a nesocotit pe 
Dumnezeu pentru 390 de ani, și Iuda, împărăția de 
la sud, pentru 40 de ani.  De aceea a fost distrus 
Israel și de aceea Iuda avea să fie distrus de 
asemeni.



Dumnezeu a spus lui Ezechiel să stea culcat 
pe partea stângă pentru 390 de zile, apoi să stea 
culcat pe partea dreaptă pentru 40 de zile, ca să le 
reamintească poporului despre anii lor în păcat. 



Poate poporul a început să 
spună că Ezechiel era un om 
foarte ciudat.  El a făcut tot 
ceea ce i-a spus Dumnezeu.  
Într-o zi, el și-a ras părul de 
pe cap și a ars trei părți din 
păr.  Aceasta pentru ca să le 
arate că o parte din poporul 
din Israel care va muri de 
ciumă și foamete când armata 
din Babilon va ataca țara. 



Ezechiel a luat o parte din părul lui și l-a tocat cu 
o sabie.  Aceasta pentru ca să le arate că trei părți 
din popor vor muri uciși de sabie.



Ultima, a patra parte din păr, Ezechiel l-a vânturat 
în vânt.  Dar el a cusut câteva șire de păr în haina lui 
ca un semn că Dumnezeu va păstra o parte din 
poporul Lui nevătămați și îi va întoarce în Țara
Promisă.



Acest profet curajos a 
spus Iudeilor robiți că 
starea lor se va face 
mai grea, nu mai bine 
după cum doreau ei.  
Poporul s-a mâniat 
pe Ezechiel, dar 
el a continuat să 
vorbească 
Cuvântul lui 
Dumnezeu.



Într-o zi, în timp ce el 
stătea cu bătrânii lui 
Israel, Dumnezeu i-a 
dat lui Ezechiel o 
vedenie.  În vedenie, 
Dumnezeu l-a ridicat 
de păr și l-a dus în 
templu în Ierusalim.



În Templu, Dumnezeu a arătat lui Ezechiel lucruri 
înfiorătoare, animale necurate, și idoli.  Acestea nu 
trebuiau să fie deloc în Templul lui Dumnezeu.



Liderii se închinau la aceste lucruri 
în loc să se închine lui Dumnezeu.



Dumnezeu de asemeni a arătat lui Ezechiel că Slava 
Lui va fi luată din Templu și că Templul va fi distrus.  
Când s-a terminat vedenia, Ezechiel a spus Evreilor 
despre ce a văzut în vedenie.



Tot ceea ce a spus Dumnezeu s-a împlinit.  
Ierusalimul a fost distrus.  Mulți din popor au 
murit.  Când Evreii care erau robi în Babilon și au 
auzit, ei se gândeau dacă nu cumva Dumnezeu a 
părăsit poporul Lui pentru totdeauna.



Dar Dumnezeu a dat un alt mesaj 
profetului.  El l-a dus pe Ezechiel 
într-o vale plină de oase – oase 
umane.



„Fiul omului, pot aceste oase să învie din nou?” 
Dumnezeu a întrebat pe Ezechiel.  „O DOAMNE 
Dumnezeu, Tu toate le știi,” a răspuns Ezechiel.  De 
sigur că oase uscate nu pot să învie iarăși. 



Domnul a spus, „Prorocește la aceste oase, și spune, 
‘O, oase uscate, ascultați Cuvântul Domnului!  Voi 
veți trăi din nou.’”  Când el a ascultat, Ezechiel a 
auzit o huruială zgomotoasă.  Din ce cauză credeți 
că se auzea aceasta?



În timp ce profetul se uita cu uimire, trupuri de 
oameni s-au format din fiecare os.



Apoi carnea a crescut pe trupuri.



Apoi pielea a acoperit trupurile, dar nu era suflare 
în ele.



Atunci Domnul a spus, „Prorocește, fiul omului și 
spune, ‘Vin-o din cele patru vânturi O Suflare.  
Suflă peste acestea ca ele să ia viață.’”



Când Ezechiel a suflat, trupurile au fost însuflețite.  
Ele au luat suflare și s-au ridicat în picioare.  O 
mare oștire umplea acum valea. 



Dumnezeu a știut că Evreii din Babilon erau 
fără putere când a căzut Ierusalimul.  El a trimis 
un mesaj prin vedenia lui Ezechiel. „Aceste oase 
sunt toți din casa lui Israel,” a spus Dumnezeu. „Eu 
voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi pune pe pământul 

vostru.”



Ce mesaj important de speranță de la Dumnezeu! 
Promisiunile lui Dumnezeu prin Ezechiel s-au împlinit 
când Evreii s-au întors în țara lor mai târziu.



Ei au cunoscut că DOMNUL Dumnezeu i-a adus 
înapoi în țara lor.  Cuvântul lui Dumnezeu totdeauna 
se împlinește.
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O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Ezechiel

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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