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INTRODUCERE 

Cei ce au parcurs cu rugăciune și meditație până acum cartea 

Ezechiel au fost cercetați și îmbogățiți în experiența lor cu 

Domnul. Dumnezeu a devenit mai real și mai aproape, mai ales 

în sfințenia Sa. Ultimele capitole vorbesc despre restaurarea 

națiunii Israel, dar au aplicabilitate în viața noastră de credință. 

Suveranitatea, harul și puterea lui Dumnezeu se văd lămurit în 

istoria mântuirii naostre și a poporului Israel. 

Scopul acestui ghid este să încurajeze citirea Cuvântului lui 

Dumnezeu și nu să răspundă la curiozități.  Cu siguranță vor 

rămâne întrebări fără răspuns, dar în părtășia grupurilor de 

ucenicie vom învăța să aplicăm Cuvântul în viața noastră. 

Nădăjduiesc, ca biserica Bunavestire să fie întărită prin har 

datorită meditării asupra Cuvântului din cartea Ezechiel. 

 

       Pastor, Vasile Al. Taloș 

 

 

 

 

 

- 19 Aprilie 2017  - 

_______________________________________________________ 

Notă: 

În întocmirea acestui ghid de studiu am consultat: 

• BE REVERANT, OT Commentary:  Ezekiel, by Warren W. Wiersbe 

• The New American Commentary: EZEKIEL, by Lamar E. Cooper, Sr. 
• The New International Commentary on the Old Testament: The 

Book of Ezekiel, Chapters 25—48, by Daniel I. Block 
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LECȚIA I – CAP. 33    

RESPONSABILITATEA AVERTIZĂRII 

„Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel.  
Tu trebuie să asculți Cuvântul care iese din gura Mea,  

și să-i înștiințezi din partea Mea.”  

(Ezechiel 33:7) 

Ierusalimul a fost cucerit în anul al 11-lea al robiei împăratului Ioiachin 

(Ieconia), anul 586 B.C.  Cucerirea Ierusalimului, distrugerea Templului 

și deportarea majorității Iudeilor în Chaldea au confirmat proorociile 

lui Ezechiel.  Proorocii mincinoși au înșelat poporul spunând că în 

curând se vor întoarce din robie (Ieremia 29:8-11), iar poporul avea o 

încredere înșelătoare, sperând că Dumnezeu nu va îngădui păgânilor 

să Îi necinstească Templul.  De acum înainte, evreii deportați își vor 

pierde orice speranță.  Proorocul Ezechiel va fi în mijlocul lor, păstorul 

care va aduce din partea Domnului un mesaj de pocăință și speranță.  

Misiunea lui va fi în continuare aceea de străjer și păzitor.   

LUNI – Citește: Ezechiel 33:1 – 9    

Observați că Dumnezeu vorbește despre orice țară asupra căreia va 

trimite sabia, nu doar despre casa lui Israel.  Străjerii vegheau de pe 

zidurile cetății pentru a preveni atacul prin surprindere.  La sunetul 

trâmbiței (sopharului), apărătorii cetății trebuiau să ia poziții de luptă 

pe ziduri,  locuitorii cetății să se refugieze între ziduri și porțile să fie 

închise. Vigilența era cea mai importantă calitate a străjerului. Un 

străjer neglijent este responsabil pentru viața concetățenilor săi.  Apoi, 

sunetul de trâmbiță trebuia să fie clar, un sunet de alarmă și război.  

Apostolul Pavel spune: „Dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va 

pregăti de luptă?” (1 Corinteni 14:8). 

Ce responsabilitate are străjerul? Dar, cel ce ascultă Cuvântul? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MARȚI – Citește: Ezechiel 33:10 – 20 

Ierusalimul a fost cucerit, dar Iudeii tot nu s-au întors la Domnul. Ei 

recunosc că au păcătuit și cad în depresie. „Fărădelegile și păcatele  

noastre sunt asupra noastră, și din pricina lor tânjim; cum am mai 
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putea să trăim?” (v.10).  De aceea mesajul lui Ezechiel este un îndemn 

de întoarcere la Domnul și un mesaj de speranță. În acest capitol în 

vers. 9, 11, 12, 14 și 19 cuvântul a întoarce este folosit de opt ori și 

descrie pocăința ca act de întoarcere de la păcat prin schimbarea 

minții (methanoia) sau a modului de a gândi, precum și a modului de a 

trăi, de a acționa sau de a făptui.  Pocăința înseamnă mai mult decât 

recunoaștere și întristare.  Pocăința produce schimbare.  „În adevăr, 

când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care 

duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când 

întristarea lumii aduce moartea.” (2 Corinteni 7:10).   

De ce nu se pocăiesc oamenii, deși recunosc că sunt păcătoși? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MIERCURI – Citește: Ezechiel 33:21 – 29 

Ierusalimul a fost incendiat de Babilonieni la 14 August 586 î.H, iar cinci 

luni mai târziu la 8 Ianuarie 585 î.H, un fugar a ajuns la prinșii de război 

din Babilon, la Ezechiel. De acum limba lui Ezechiel era dezlegată.  

Primul mesaj s-a adresat celor rămași în țară. Aceștia se considerau 

mai buni decât cei deportați.  În loc să interpreteze supraviețuirea lor 

ca un act al milei lui Dumnezeu, ei o consideră ca rezultat al meritelor 

lor personale.  Dacă Avraam a moștenit țara fiind singur, cu cât mai 

mult vor stăpâni ei, casele și terenurile celor ce au fost uciși sau 

deportați.  Nu vedeau nici un motiv de întoarcere de la faptele lor rele 

la ascultarea de Dumnezeu.  Cine nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu 

prin pocăință și credință, ajunge să-L cunoască prin judecată.  Istoria 

lumii se îndreaptă spre acel moment (Apoc. 6:12-17). 

În ce mod aroganța îi împiedică pe oameni să se pocăiască? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

JOI – Citește: Ezechiel 33:30 – 33 

De acum, Ezechiel a devenit foarte popular.  Dacă la începutul misiunii 

sale, conaționalii săi nu voiau să-l asculte, acum se îndemnau unii pe 

alții să vină să-l asculte.  Dar Domnul i-a arătat că atitudinea lor era 

superficială.  Îl ascultau doar din curiozitate, fără să-și schimbe căile și 
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modul de viață.  Mesajele lui erau privite ca un mod plăcut de a-și 

satisface religiozitatea.  Totuși credincioșia lui Ezechiel va aduce roade 

și astfel vor înțelege că Domnul vorbea prin el. Pavel mărturisește: 

„Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoința oamenilor sau 

bunăvoința lui Dumnezeu?  Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai 

căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos.” (Galateni 1:10).  

Dumnezeu este onorat de credincioșia noastră, nu de succesul nostru.   

Cu ce așteptări vii la Casa Domnului și mai ales la predică? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

VINERI – Citește: Ezechiel 3:16 – 21    

Dumnezeu înnoiește chemarea și trimiterea de la început a lui 

Ezechiel.  Poporul este tot atât de încăpățânat și după ani de misiune 

și împlinire a profețiilor referitoare la Iuda și Ierusalim.  Dumnezeu este 

preocupat de salvarea celui rău și de perseverența celui neprihănit.  El 

ne privește în călătoria noastră spirituală în momentul de față. Ne 

îndreptăm spre El sau spre noi înșine?  

De ce să mărturisești Evanghelia și celor care nu te ascultă? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

SÂMBĂTĂ – Citește: Fapte 20:17 – 27 

Pavel simte aceeași responsabilitate ca a lui Ezechiel. „Vă mărturisesc 

astăzi, că sunt curat de sângele tuturor.  Căci nu m-am ferit să vă 

vestesc tot planul lui Dumnezeu.” (Fapte 20:26-27).  Nu doar față de 

cei nemântuiți se simte Pavel responsabil, ci și față de cei credincioși. 

Ce rol au în biserică înștiințarea, mustrarea și îndemnarea? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ce ai învățat despre Dumnezeu? Dar despre responsabilitatea față de 

Cuvânt și responsabilitatea față de semenii tăi? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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LECȚIA II – CAP. 34   

RESPONSABILITATEA PĂSTORIRII 

„Eu însumi Îmi voi paște oile, Eu le voi duce la odihnă,  
zice Domnul Dumnezeu.”  

(Ezechiel 34:15) 

În istoria biblică a lui Israel, Domnul era prin excelență Păstorul, iar 

poporul era turma.  „Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povățuiești 

pe Iosif ca pe o turmă.” (Psalm 80:1).  Domnul a delegat autoritatea Sa 

liderilor pe care i-a chemat să-I păstorească turma.  Moise a mijlocit 

pentru un lider care să ducă poporul în Canaan, „ca adunarea 

Domnului să nu fie ca niște oi care n-au pastor.”(Numeri 27:17). Despre 

David, psalmistul Asaf spune: „A ales pe robul Său David și l-a luat de 

la staulele de oi. L-a luat dindărătul oilor care alăptau, ca să pască pe 

poporul Său Iacov și pe moștenirea Sa Israel.  Și David i-a cârmuit cu o 

inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute.” (Psalm 78:70-72).  

LUNI – Citește: Ezechiel 34:1 – 10    

Cu totul altfel s-au purtat liderii religioși și politici în perioada dinaintea 

asedierii Ierusalimului și a deportării lui Iuda.  Ezechiel zugrăvește 

purtarea lor în capitolul 22:25 – 29.  Citește acest paragraf.  

Cuvântul Domnului în capitolul 34 arată ce fac și ce nu fac păstorii lui 

Israel, care sunt urmările și ce judecată va aduce Domnul asupra lor.  

Domnului Iisus Îi era milă de gloate, „pentru că erau necăjite și risipite, 

ca niște oi care n-au păstor.” (Matei 9:36).  A avea lideri ca cei la care 

se referă Ezechiel e tot atât de rău ca și când turma nu ar avea păstor. 

Cum se aplică acest mesaj astăzi în biserică? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MARȚI – Citește: Ezechiel 34:10 – 16 

Această profeție privește vremea sfârșitului, a restaurării spirituale a 

națiunii Israel.  Dar, mesajul are și aplicații practice pentru perioada de 

acum.  În contextual robiei babiloniene, liderii lui Israel au dispărut, dar 

Domnul este în mijlocul lor ca un păstor care își cercetează turma.  
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Cercetarea are în vedere purtarea Sa de grijă, binele oilor.  Domnul 

Însuși va fi păstorul lor, căci oile sunt ale Lui (Vezi: v.11 și v. 15).  

Cum deosebești păstorirea sub călăuzirea Domnului de aceea a firii? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MIERCURI – Citește: Ezechiel 34:17 – 22 

De data aceasta, Domnul nu se mai adresează liderilor, ci se adresează 

direct oilor. Vechii lideri au permis și chiar au participat la opresarea 

celor slabi și neajutorați.  Domnul va judeca între cei ce au nevoie de 

grija Lui și cei ce trebuie confruntați cu dreptatea Lui.  Apostolul Pavel 

vorbește despre primejdii între frați mincinoși și despre grija pentru cei 

slabi și durerea sa pentru cei ce cad în păcat (2 Corinteni 11:26 și 29). 

Cum poți călca în picioare pășunea și tulbura apa pentru ceilalți? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

JOI – Citește: Ezechiel 34:23 – 31 

Avem aici o profeție mesianică.  Dinastia lui David a falimentat dureros 

când ultimii împărați ai lui Iuda au condus națiunea la dezastru. Nu este 

vorba de revenirea lui David în persoană, ci de sămânța lui David care 

va domni în puterea unui nou legământ.  Este vorba de Mesia (Hristos).  

Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă 

neprihănită.  El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face 

dreptate și judecată în țară.  În vremea Lui, Iuda va fi mântuit și 

Israel va avea liniște în locuința lui; și iată numele care i-L vor da: 

”Domnul, Neprihnirea noastră!” (Ieremia 23:5-6). 

Legământul cel nou va fi un legământ de pace.  Promisiunile făcute prin 

acest legământ nu s-au împlinit încă în istoria lui Israel.  Dumnezeu 

reînnoiește harul Său pentru copiii lui Israel. Afirmația, „Voi sunteți oile 

Mele și Eu sunt Dumnezeul vostru!” reprezintă esența legământului și 

declarația de apartenență reciprocă.  Aceasta se va repreta de multe 

ori în capitolele care urmează.   În timp ce liderii lui Israel și-au urmărit 

propriul interes, Domnul va căuta interesul oilor Sale.   
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Ce înveți despre îndurarea lui Dumnezeu? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

VINERI – Citește: Ioan 10:1 – 33    

Din perspectiva Noului Testament, Iisus este Păstorul cel Bun care își 

dă viața pentru oi.  Iudeii nu erau scandalizați de faptul că Iisus spunea 

despre liderii lui Israel că au fost „hoți și tâlhari”, ci de faptul că se 

identifica pe Sine cu Dumnezeu, Păstorul lui Israel.  „Atunci Iudeii au 

luat iarăși pietre ca să-L ucidă.” (Ioan 10:31).  

În anii ’70, la absolvirea unei promoții a Seminarului Teologic Baptist 

din București, în prezența directorului din Departamentul Cultelor, 

președintele Uniunii Baptiste de atunci spunea: „Aveți grijă să nu fiți 

destituiți din slujba de păstor în care veți intra de-acum! Avem doar o 

sută de păstori la aproape o sută de mii de credincioși. La Templu erau 

jertfite mii de oi, dar nici un păstor!” În acel moment, unul din 

absolvenți i-a răspuns:  „Da, dar noi suntem chemați să călcăm pe 

urmele Păstorului cel Bun, care și-a dat viața pentru oi!”      

Cu ce atitudine slujești în biserica lui Dumnezeu? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

SÂMBĂTĂ – Citește: Fapte 20:28 – 38; 1 Petru 5:1 – 4; Evrei 13:17   

Profeția din Ezechiel are în vedere perioada mesianică a Împărăției lui 

Israel când pe planetă va fi o turmă și un Păstor, Iisus – marele Păstor 

al oilor.  Până atunci, biserica reprezintă turma Lui în care Domnul a 

rânduit slujitori (Efeseni 4:11-12). Lucrarea de păstorire implică 

hrănire spirituală, veghere și grijă pastorală, cârmuire duhovnicească,  

exemplu de dăruire și maturitate în credință, nădejde și iubire. Pavel și 

Barnaba au vestit Evanghelia și au făcut ucenici, apoi i-au consolidat în 

credință și au rânduit presbiteri în fiecare biserică (Fapte 14:21-23). 

De ce este importantă slujba de păstorire în biserică? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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LECȚIA III – CAP.35 – 36  

PROMISIUNEA NOULUI LEGĂMÂNT 

„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou;  
voi scoate din trupul vostru inima de piatră,  

și vă voi da o inimă de carne.”   
(Ezechiel 36:26) 

 

Există profeții care au o singură împlinire. Dar există profeții care au 

mai multe împliniri.  Proorocul vede evenimente care se suprapun, așa  

cum cineva ar privi piscurile a două sau trei lanțuri de munți, fără să 

vadă văile care le despart.  Restaurarea lui Israel are loc în mai multe 

rânduri, la intensități diferite, ultima împlinire fiind cea deplină. Tot 

așa, anumite profeții despre Mesia - ca miel de jertfă și leul din Iuda - 

se referă la cele două veniri ale Domnului Iisus, fără să fie menționat 

întotdeauna spațiul de timp dintre ele.  De aceea, evreii au confundat  

prima venire cu pasaje care vorbesc despre a doua Sa venire. 

LUNI – Citește: Ezechiel 35:1 – 15    

În aceste capitole mesajul principal este restaurarea lui Israrel.  Totuși 

aici Domnul transmite un mesaj de judecată asupra Edomului.  Domnul 

are în vedere atitudinea vrăjmașilor lui Israel, reprezentată aici de ura 

și cruzimea Edomiților.  Timpul nu vindecă ura, numai iertarea o face. 

Esau a jurat că îl va ucide pe Iacov.  Ura aceasta s-a transmis urmașilor 

săi, din generație în generație.  În vremea când nelegiuirea copiilor lui 

Israel era la culme, în vremea judecății și necazului lor, Edomiții s-au 

răzbunat pe ei.  Au găsit momentul potrivit pentru răzbunare (25:12).  

Încerci tu să-l ridici pe cel căzut sau îl apeși și mai tare?  Explică: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MARȚI – Citește: Ezechiel 35:1 – 15 

Edomiții au căutat să profite de deportarea Evreilor.  Ei nu știau că 

Domnul era totuși în țară (35:10).  S-au îngâmfat și s-au mândrit, nu 

doar față de Iudei, ci chiar înaintea Domnului care spune:  „Am auzit!”  

Iisus atrage atenția că, „în ziua judecății oamenii vor da socoteală de 

orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.” (Matei12:36).   
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Cât de atent ești la atitudinea și cuvintele tale față de alții?   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MIERCURI – Citește: Ezechiel 36:1 – 15 

Înainte de restaurarea țării și a poporului Israel, Dumnezeu pedepsește 

răutatea vrăjmașilor copiilor Săi.  Cei ce îi batjocoresc și îi persecută pe 

copiii Domnului păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu.  Saul din Tars îi 

persecuta pe ucenicii Domnului Iisus, iar Domnul îl întreabă: „Saule, 

Saule, pentru ce Mă prigonești?” (Fapte 26:14). 

Dumnezeu restaurează mai întâi țara, apoi repatriază poporul.  El este: 

„Domnul, Dumnezeul munților și dealurilor, râurilor și văilor, 

dărâmăturilor pustii și cetăților părăsite, care au ajuns de prada și de 

râsul celorlalte nemuri dimprejur.” (36:4).  Iată un motiv pentru care 

Evreii iubesc fiecare colțișor de pământ al țării lor. Dumnezeu îi va 

judeca pe cei ce și-au însușit țara pentru că țara este a Lui (36:5).  El nu 

va îngădui neamurilor să stăpânească țara pe vecie.  Întoarcerea 

Evreilor în țară reprezintă pasul premergător renașterii lor spirituale.  

Țara va fi roditoare și națiunea înfloritoare (Vezi: Isaia 27:6; 35:1-2).  

Ce importanță profetică are înființarea statului Israel în anul 1948?   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

JOI – Citește: Ezechiel 36:16 – 23  

Acest fragment conține motivul restaurării țării și al renașterii națiunii 

Israel.  Încălcarea legământului Mozaic prin violență (vărsare de sânge) 

și idolatrie a făcut ca țara să fie considerată necurată (Levitic 15:19). 

De aceea Dumnezeu i-a împrăștiat printre neamuri, mai întâi prin 

Asirieni (722 î.H.), apoi prin Babilonieni (597 și 586 î.H.).  Din pricina lor 

numele Domnului a fost profanat printre neamurile care considerau că 

Dumnezeu nu a fost în stare să-i protejeze în țara lor (36:20).   

Totodată, prin purtarea lor au pângărit și mai mult numele Domnului 

în mijlocul neamurilor printre care au fost risipiți.  Prin restaurarea lor, 

Dumnezeu va fi sfințit înaintea națiunilor care vor vedea că Domnul 

este în control și că El încă mai consideră Israelul ca fiind poporul Său.   
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Cum se poartă Dumnezeu cu noi ca popor al Său?   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

VINERI – Citește: Ezechiel 36:24 – 32   

Acesta este unul din cele mai importante texte din întreaga carte a lui 

Ezechiel. El conține promisiunea și conținutul Noului Legământ. Există 

cinci promisiuni legate de acest legământ.  Prima este întoarcerea în 

țara lor dintre națiuni. Această proorocie a avut în vedere nu numai 

întoarcerea din Babilon, ci și întoarcerea după aproape două mii de ani 

a evreilor răspândiți în lume.  Parte din această profeție s-ar putea să 

continue în viitor. A doua promisiune este curățirea, nu doar rituală, ci 

prin pocăință (Psalm 51:7). A treia promisiune este regenerarea 

spirituală, o inimă nouă și un duh nou. Inima de piatră este inima 

nesimțitoare, iar duhul nou este duhul adus la viață prin prezența și 

lucrarea Duhului Sfânt. În psalmul 51, David se ruga, „Zidește în mine 

o inimă curată Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic.” 

(Psalm 51:10). În al 4-lea rând, Duhul Sfânt va motiva umblarea lor în 

Legea Domnului. În al 5-lea rând, făgăduința că vor locui permanent în 

țară și vor aparține Domnului încununează promisiunile legământului.    

În ce mod am fost incluși noi neamurile în acest Legământ?   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

SÂMBĂTĂ – Citește: Ezechiel 36:33 – 38 

Beneficiile restaurării lui Israel au în vedere atât starea spirituală, cât 

și binecuvântările materiale ale țării.  Toate acestea nu se vor datora 

meritelor lor, ci credincioșiei lui Dumnezeu, bunătății și iubirii Sale. 

Acțiunile lui Dumnezeu în istorie urmează cursul revelației divine. Ele 

sunt de nepătruns, dar nu ascunse de ochii noștri.  Acțiunile Lui nu se 

datorează dorințelor noastre, ca și când noi am fi centrul universului, 

ci urmăresc glorificarea bunătății harului Său și slava suveranității Sale.  

Care este pentru noi temeiul Noului Legământ?   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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LECȚIA IV – CAP. 37   

PUTEREA TRANSFORMATOARE A NOULUI LEGĂMÂNT 

„El mi-a zis: Proorocește despre oasele acestea și spune-le:  
Oase uscate, ascultați Cuvântul Domnului!”   

(Ezechiel37:4) 

Singura soluție spirituală pentru ființa umană căzută și pervertită de 

păcat este intervenția divină prin puterea învierii.   

LUNI – Citește: Ezechiel 37:1 – 14 

Valea cu oase este cel mai cunoscut pasaj din cartea Ezechiel. Aici în 

vale trebuie să fi avut loc o bătălie care a lăsat în urmă mormane de 

cadavre.  Iar, acum valea era plină cu oase și oasele erau uscate de tot. 

Întrebarea, vor putea oare să învie aceste oase, este extrem de dificilă.  

Deoarece Dumnezeu pune o astfel de întrebare, înseamnă că există și 

răspuns. Ezechiel este precaut: „Doamne, Dumnezeule, Tu știi lucrul 

acesta!”. Omenește nu există nici o soluție. Totuși, la Dumnezeu toate 

lucrurile sunt cu putință.  Când Dumnezeu i-a promis lui Avraam că va 

avea un copil, Sara a râs.  Atunci Domnul a zis: „Este oare ceva prea 

greu pentru Domnul?” (Genesa 18:14). Invierea despre care vorbește 

Domnul aici este una spirituală și se referă la renașterea spirituală a 

națiunii lui Israel, dar se aplică și la minunea mântuirii noastre.  

Ce înseamnă minunea mântuirii noastre!   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MARȚI – Citește: Ezechiel 37:1 – 14 

Două condiții sunt necesare pentru a avea loc învierea spirituală:  

Prima condiție, Cuvântul.  „Oase uscate, ascultați Cuvântul Domnului!” 

(37:4-8).  Cuvântul descoperă ceea ce face Dumnezeu.  Pare absurd să 

vorbești unor oase uscate, dar îndată ce Ezechiel a vorbit s-au produs 

rezultate miraculoase. A prooroci înseamnă a vorbi din partea 

Domnului.  Predicarea și mărturisirea Cuvântului din Scripturi au 

efecte spirituale în viețile celor ce-l ascultă (Citește: Ioan 6:63). 

A doua condiție, Duhul.  Învierea spirituală are loc atunci când Duhul 

pătrunde prin credință în inimile celor ce ascultă Cuvântul. În creație, 

Duhul Domnului se mișca pe deasupra apelor, iar Cuvântul rostit a avut 
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putere creatoare. Dependența de lucrarea Duhului Sfânt ne îndeamnă 

la rugăciune: „El mi-a zis, proorocește și vorbește Duhului! Duhule, vino 

din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie!” (37:9-10). 

Biblia are un efect limitat fără lucrarea și puterea Duhului Sfânt.  Totul 

poate părea aproape perfect, dar fără viață.  Mulțimea trupurilor care 

au vine, carne și piele, fără viață nu reprezintă încă o oaste (37:10).  

De ce numai Cuvântul și Duhul fac dintr-o biserică o adevărată oaste?   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MIERCURI – Citește: Ioan 3:1 – 10  

Desi profeția privește în primul rând renașterea lui Israel, avem aici un 

mesaj pentru întreaga umanitate (Efeseni 2:1-6).  Învierea din moartea 

spirituală echivalează cu nașterea din nou. La întrebarea lui Nicodim, 

cum poate avea loc nașterea din nou, Domnul Iisus răspunde: „Tu ești 

învățătorul lui Israel! Și nu pricepi aceste lucruri?”  De ce ar fi trebuit 

învățătorul lui Israel să priceapă nașterea din nou?  Mai întâi, ar fi 

trebuit să priceapă că nașterea din nou, ca înviere spirituală este 

posibilă numai prin puterea lui Dumnezeu. Apoi, ca în Ezechiel 37, 

nașterea din apă și din Duh reprezintă Cuvântul și Duhul.  „El (Tatăl), 

de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului…” (Iacov 1:18).  

„Și ați fost născuți din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu, … care v-a fost 

propovăduit prin Evanghelie (1 Petru 1:23-25).  „Ce este născut din 

carne este carne și ce este născut din Duh este duh.” (Ioan 3:6). Dacă 

cineva s-ar naște de o mie de ori ar fi tot carne păcătoasă.   

De ce este absolut necesară credința în jertfa lui Iisus? (Ioan 3:14-16)   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

JOI – Citește: Ezechiel 37:1 – 14 

Probabil Ezechiel a fost dus într-o vale unde fuseseră măcelăriți fugarii  

din Ierusalimul asediat. A nu fi îmbălsămat, a nu fi îngropat, a fi lăsat 

pradă fiarelor sălbatice și păsărilor ce se hrănesc cu hoituri, reprezenta  

blestemul pentru încălcarea legământului Mozaic (Deuteronom 28:26)  

Dar, mai greu de suportat decât rușinea dezastrului național, era lipsa 

de perspectivă și speranță a evreilor deportați în Babilon. ”Fiul omului, 
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oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată ei zic, ni s-au uscat oasele, 

ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți!” (37:11). 

În robia babiloniană au luat ființă sinagogile, adunări în care se citeau 

Legea și proorocii.  Evreii s-au adunat în jurul Cuvântului și după 70 de 

ani s-au întors în țara lor. Prin citirea și meditarea asupra Cuvântului 

lui Dumnezeu, evreii au fost curățiți pentru totdeauna de idolatrie. Dar 

renașterea spirituală și lucrarea Duhului Sfânt erau legate de Mesia.  

Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea.  Cine crede în 

Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. 

Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L 

primească cei ce vor crede în El.  Căci Duhul Sfânt încă nu fusese 

dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. (Ioan 7:37-39).   

De ce renașterea spirituală a lui Israel este încă în viitor?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

VINERI – Citește: Ezechiel 37:15 – 23   

Cele două toiege reprezintă Israelul de Nord și Iuda, duși în robie în 

Mesopotamia.  Când se vor întoarce în țara lor vor fi o singură națiune.  

După mai mult de o jumătate de secol profeția se va împlini întocmai. 

Ce înveți din împlinirea profețiilor despre Dumnezeu?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

SÂMBĂTĂ – Citește: Ezechiel 37:24 – 28 

Limbajul legământului abundă în acest paragraf: „Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor 

fi poporul Meu!”.  Dar promisiunile făcute în acest paragraf încă nu s-au împlinit. 

Toate aceste promisiuni sunt legate de Mesia.  Zaharia vorbește despre Mesia 

pe care L-au străpuns.  Într-o zi își vor întoarce privirile spre El.  Abia atunci va 

avea loc renașterea spirituală a întregii națiuni (Zaharia 12:10 și 13:1).  Isaia 

întreabă retoric, se poate naște o țară într-o zi? (Isaia 66:7-8). Da, se va naște 

spiritual!  Pavel scrie că într-o zi tot Israelul va fi mântuit (Romani 11:25-26).  

Ce va însemna ziua aceea pentru întreaga lume?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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LECȚIA V – CAP. 38 – 39     

PROTECȚIE și RESTAURARE 

„În zilele de apoi, te voi aduce împotriva țării Mele,  
ca să Mă cunoască neamurile când voi fi sfințit în tine  

sub ochii lor, Gog.”  (Ezechiel 38:16) 

Timp de aproape două mii de ani majoritatea creștinilor au fost 

convinși că Dumnezeu a renunțat definitiv la poporul Israel.  Pasaje 

biblice care vorbeau despre îndreptățirea prin credință au fost 

interpretate pentru a arăta că Biserica a înlocuit Israelul în planul lui 

Dumnezeu. „Iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăiere 

împrejur este aceea a inimii, în duh nu în slovă.” (Romani 2:29). După 

reînființarea statului Israel tot mai mulți creștini au început să dea 

atenție afirmațiilor biblice referitoare la Israel ca popor.  Astfel, 

apostolul Pavel pune două întrebări la care el însuși răspunde: 

Întreb dar: A lepădat Dumnezeu pe poporul Său? Nicidecum!  
Întreb dar: S-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin 
alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să 
facă pe Israel gelos; dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăție 
pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va 
fi plinătatea întoarcerii lor? (Romani 11:1, 11-12) 

Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să 
nu știți taina aceasta: O parte din Israel a căzut într-o împietrire 
care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor.  Și 
atunci, tot Israelul va fi mântuit... (Romani 11:25-26) 

Astăzi Israelul reprezintă axul pivotal al istoriei.  Întrebarea nu este ce 

se va întâmpla cu Europa sau cu America, cu India sau cu China.  Ochii 

tuturor ar trebui să se îndrepte spre ceea ce se va întâmpla cu Israelul.  

LUNI – Citește: Ezechiel 38:1 – 23 

Ezechiel anunță o invazie din Nordul Israelului în vremurile din urmă. 

Împreună cu armate venite din zona Asiei Mici și chiar din Nordul 

îndepărat (față de Israel), se vor alia Persia și țări din nordul Africii.  

Probabil zona de sud a Rusiei este cuprinsă aici.  Cârligul pus în fălci ar 

putea fi o criză religioasă, politică sau economică.  Dar, intenția acestor  

popoare va fi jaful. Totuși, ar trebui să existe o perioadă de relativă  

pace pentru Israel, înainte de această invazie.  Unii comentatori văd în  
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intervenția divină, un cataclism similar celui nuclear (38:22; 39:9-15).                

Oare de ce oamenii nu găsesc altă cale spre pace decât înarmarea?   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MARȚI – Citește: Ezechiel 39:1 – 29 

Ezechiel vorbește despre intervenția directă a Domnului.  Cei ce vor 

veni să jefuiască vor fi jefuiți.  Iar Domnul va face ca acest eveniment 

să fie o jertfă care va scoate în evidență slava Sa.  „Și vor ști că Eu sunt 

Domnul!” reprezintă laitmotivul acestui capitol.  Izbăvirea lui Israel va 

însemna începutul împărăției Mesianice.  Capitolul 39 se încheie cu 

promisiunea: Voi turna Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul 

Dumnezeu.” (39:29).  Când Domnul Iisus le-a vorbit apostolilor despre 

faptul că vor fi botezați cu Duhul Sfânt, întrebarea lor a fost: „Doamne, 

în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?” Iar, 

Domnul nu a răspuns, să știți că nu va fi nici o Împărăție a lui Israel, ci 

a zis: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe 

acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.” (Fapte 1:7).  

Perioada Bisericii a început cu pogorârea Duhului Sfânt și cu botezul 

într-un singur trup, atât a evreilor, cât și a neamurilor (1 Corint. 12:13). 

Împărăția Mesianică va începe cu o nouă revărsare a Duhului Sfânt, de 

data aceasta peste Israel. Când înfrunzește smochinul, știți că se 

apropie vara – a spus Iisus (Matei 24:32-33).  Nu știm când se va arăta 

fulgerul, dar vedem cum se adună norii (Matei 24:27). 

Ce ne spun evenimentele vremurilor noastre despre venirea Sa? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MIERCURI – Citește: Zaharia 12:1 – 14; 13:1 

După întoarcerea din exilul Babilonian, proorocul Zaharia a făcut 

profeții asemănătoare despre protecția Ierusalimului în vremurile din 

urmă. Astăzi, vedem bine că Ierusalimul este „o piatră grea” pentru 

națiunile lumii. Toți cei ce o vor ridica, adică toți cei ce vor încerca să 

rezolve această problemă vor face „hernie”.  Când Domnul va turna 

Duhul Său peste evrei, duh de îndurare și de rugăciune, vor recunoaște  
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că Iisus, Cel pe care L-au străpuns, este Mesia (Zaharia 12:10).   

Ce semnificație ar putea avea căința fiecărei familii? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

JOI – Citește: Zaharia 14:1 – 21 

Instaurarea Împărăției Mesianice va fi precedată de o conflagrație care 

va avea ca scop distrugerea Ierusalimului și a poporului Israel.  Domnul 

va interveni pentru poporul Său.  El va fi împărat peste tot pământul.    

Ce se va întâmpla cu Biserica atunci? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

VINERI – Citește: Isaia 2:1 – 4; 65:17 – 25 

„Se va întâmpla în scurgerea vremurilor…” – imaginea este aceea a 

unei găleți din care se varsă ultimele picături de apă.  Isaia vorbește și 

el despre restaurarea lui Israel în Împărăția Mesianică.  Legământul de 

pace cu Israelul va fi o binecuvântare pentru întreaga planetă.  Numai 

că pacea nu va fi realizată de sistemele politice, nici de Anticrist, ci doar 

de Iisus Hristos – Mesia.  Fără El, pacea rămâne un vis, o utopie!  

Este oare posibilă o Împărăție Mesianică terestră? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

SÂMBĂTĂ – Apocalipsa 20:1 – 10  

Va exista o Împărăție Mesianică de o mie de ani pe pământ? Și mai 

ales, ce va însemna răzvrătirea omenirii după o perioadă de pace și 

prosperitate? Fără să discutăm despre A-milenism, Post-milenism sau 

Pre-milenism, să remarcăm că ființa umană ne-regenerată nu-L va sluji 

pe Dumnezeu, chiar dacă suferința, lipsurile și moartea fizică nu vor 

mai reprezenta probleme atât de apăsătoare ca în prezent.  

Ce implicare va avea prințul întunericului în conflagrația mondială? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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LECȚIA VI – CAP. 40 – 48 

SFINȚENIE și BINECUVÂNTARE 

Și din ziua aceea, numele cetății va fi: 
“Domnul este aici!” 

 (Ezechiel 48:35) 

Finalul cărții Ezechiel ar putea fi considerat o adevărată Apocalipsă a 

Vechiului Testament.  Apostolul Ioan va împărtăși experiențe similare 

în cartea Apocalipsei (Citește: Apocalipsa 10:10-11; 11:1-2; 21:15-17). 

Există cel puțin două abordări a acestor nouă capitole: o interpretare 

spirituală și una literală.  Interpretarea spirituală susține împlinirea în 

Hristos a profeției legate de Templu și de țară.  Referindu-se la Sine, 

Iisus a spus: „Dar Eu vă spun că aici este Unul mai mare decât Templul.” 

(Matei 12:6).  Apoi, epistola către Evrei arată că preoția levitică, slujba 

preoțească, jertfele animale și locașul pământesc de închinare au 

aparținut Vechiului Legământ care a fost înlocuit cu Noul Legământ. 

Interpretarea literală susține că va exista totuși un Templu în Împărăția 

Mesianică pământească, înainte de a începe eternitatea cu Dumnezeu.  

Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii 
Săi sub picioarele Sale. Și când toate lucrurile Îi vor fi supuse, 
atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, 
pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. (1 Corinteni 15:25 și 28). 

Existența unui Templu material și practicarea jertfelor, așa cum a 
profețit Ezechiel, ar avea menirea de a ilustra închinarea adusă lui 
Dumnezeu Tatăl, prin Iisus Mesia.  O comparație cu perioada actuală a 
Bisericii, ar fi participarea la Masa Domnului, care nu ne curățește de 
păcat, ci comemorează jertfa Domnului Iisus și realizează prin credință 
părtășia cu trupul și sângele Domnului. (1 Corinteni 10:16 și 11:23-32).  
Cortul Întâlnirii și Templul nu au fost create prin imaginația omului, ci 
au ilustrat realități spirituale cerești (Exod 26:30; Evrei 8:1-2; 9:11-12; 
24). Știm că în eternitate nu va mai exista Templu (Apocalipsa 21:22).       

Aici nu vom dezbate cele două înterpretări.  Datorită limitării noastre 
fiecare are puncte tari și puncte slabe.  Vom rămâne la adevărul: 

Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar 
lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe 
vecie, ca să împlinim toate cuvintele Legii acesteia. (Deut. 29:29) 
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LUNI – Citește: Ezechiel 40:1 – 49 

Au trecut 14 ani de la cucerirea Ierusalimului și dărâmarea Templului.  

Începutul anului, ziua a zecea din luna Nisan corespunde cu ziua în care 

evreii, în Egipt, au luat un miel de fiecare familie pentru a experimenta 

Paștele (Exod 12:2).  Domnul transmite un mesaj de speranță atât de 

real, încât Ezechiel participă la măsurarea Templului.  Acest mesaj va 

încuraja poporul exilat și-i va da certitudinea că Domnul nu i-a uitat și 

că iarăși îi va izbăvi.  Astăzi, evreii evlavioși pregătesc zidirea Templului, 

în speranța că vor grăbi venirea lui Mesia.  (Citește: 2 Petru 3:9-14).  

Cum am putea noi să grăbim venirea Domnului Iisus? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MARȚI – Citește: Ezechiel 41:1–26; 42:1–20  

Măsurătoarea a început cu zidul, 

porțile, odăile și curțile Templului. 

Apoi a măsurat Templul și Locul 

Preasfânt. În imagine e încercarea 

de a trasa drumul celui ce făcea 

măsurătoarea Templului. Intrarea 

era prin poarta de Răsărit, apoi la 

poarta de Nord, spre poarta de 

Sud, în curtea interioară, în Locul 

Preasfânt și încăperile destinate 

preoților de la Sud și Nord. 

Templul exprima slava și sfințenia 

de nedescris a lui Dumnezeu, precum și manifestarea harului Său față 

de oameni.  În Iisus Hristos avem atât sfințenia Templului, cât și slava 

harului Său locuind printre noi (Ioan 1:14 și 2:19-21).  Totuși, la ce se 

referă Pavel când numește rânduielile mozaice, umbra lucrurilor 

viitoare?  Iată întrebarea care rămâne pentru noi o taină:  Atunci când 

Biserica va fi răpită, va îndeplini Templul vreun rol duhovnicesc?      

Să ne bucurăm că avem prezența Mirelui cu noi!  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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MIERCURI – Citește: Ezechiel 43:1–27; 44:1–31 

Dacă la început, Ezechiel a văzut cum slava Domnului a părăsit Templul 

și apoi Ierusalimul, acum slava Domnului se întoarce și umple Templul. 

Într-o zi slava Domnului va umple tot pământul (Numeri 14:21).  Aceste 

capitole și celelalte două care urmează descriu rânduielile Templului. 

Poarta dinspre răsărit va râmîne închisă deoarece slava Domnului a 

intrat prin ea. În Iisus Hirstos noi avem intrare liberă la Tatăl. Mesajul 

lui Ezechiel conține numeroase îndemnuri cu conținut etic. Preoții vor 

învăța poporul să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt 

(Ezechiel 44:23).  Astfel de învățături sunt practice și pentru noi.   

Ce sfaturi ai descoperit care sunt practice și pentru noi?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

JOI – Citește: Ezechiel 45:1–25; 46:1–24 

Nu doar Templul este un loc sfânt, ci și țara, domnitorul și poporul 

trebuie să fie sfinți.  Cârmuirea trebuie făcută în sfințenie (45:9). În 

Hristos, preoția a fost extinsă la toți credincioșii (1 Petru 2:5 și 9).  Iar, 

chemarea la slujire și cârmuire spirituală vine numai de la Domnul.  

Privilegiul de a sluji Domnului implică purtarea de grijă a turmei lui 

Hristos (Fapte 20:28).  Cerința de a fi sfinți nu se rezumă doar la o clasă 

preoțească levitică, ci la fiecare credincios.  În Domnul Iisus avem nu 

doar jertfa de ispășire, ci și pilda de urmat în ascultare de Dumnezeu. 

În ce măsură această carte te ajută să urmărești sfințenia?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

VINERI – Citește: Ezechiel 47:1–12; Apocalipsa 22:1–2    

Sfințenia și binecuvântarea sunt 

indisolubil legate între ele. Râul 

care aduce vindecare și viață își 

are izvorul în Casa Domnului și în 

altar.  Pentru a avea parte de 

revitalizare spirituală trebuie să 

aibă loc o reînnoire a relației cu 
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Dumnezeu pe temeiul jertfei Domnului Iisus. Apoi, relația cu Domnul 

va fi sursa schimbării mediului înconjurător.  În urma căderii în păcat, 

pământul a intrat sub blestem (Genesa 3:17-18). Râul va face ca și 

apele Mării Moarte să fie vindecate.  Blestemul se va schimba în 

binecuvântare.  Și aceasta nu se va datora ingeniozității sau realizărilor 

umane, ci numai Domnului.  Natura va fi eliberată din robia stricăciunii 

spune și apostolul Pavel (Citește: Romani 8:19-22).  

Cum aștepți tu ziua aceea?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

SÂMBĂTĂ – Citește: Ezechiel 47:13–23; 48:1–35  

Încheierea cărții 

subliniază faptul că țara 

lui Israel aparține 

Domnului Dumnezeu.  

Dumnezeu va extinde 

sfințenia și slava lui din 

Templu în toată țara.   

Punctul culminant al 

descoperirii lui Ezechiel 

este chiar ultimul verset 

din carte:  

„Și din ziua aceea, 

numele cetății va fi: 

Domnul este aici!” 

  * 

Ce ar însemna viitorul 

omenirii, dacă am fi 

veșnic singuri și 

Domnul nu ar fi aici? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 


