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   GALATENI 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORUL: Ezechiel  

 Ezechiel a fost preot (1:3), dar n-a slujit niciodată în poziŃia aceasta, deoarece în momentul 
în care a fost luat rob, în timpul domniei lui Ioiachin era încă prea tânăr (2 Reg 24:10-16). Daniel 
fusese luat rob în primul val de deportaŃi, în timpul domniei lui Ioiachim, cu aproximativ 8 ani 
înaintea lui Ezechiel. 

Ezechiel a fost contemporan cu Ieremia şi Daniel. Ieremia era bătrân şi predicase rămăşiŃei 
din Ńară; Daniel a predicat la curtea regelui Babilonului; Ezechiel a vorbit robilor duşi şi aşezaŃi 
lângă râurile Babilonului. În timp ce restul poporului plângea la amintirea Sionului, Ezechiel se 
bucura căci primise cele mai minunate viziuni date vreunui profet. 
 
MESAJUL LUI 

Mesajul lui este cel mai spiritual dintre mesajele tuturor profeŃilor, căci el se ocupă de 
Persoana lui Dumnezeu. Cineva a spus „Ezechiel este profetul Duhului, Isaia este profetul Fiului, 
iar Ieremia profetul Tatălui.”  

În timpul primilor ani de captivitate, falşii profeŃi spuneau că poporul se va întoarce la 
Ierusalim şi că cetatea nu va fi distrusă. Distrugerea cetăŃii nu s-a petrecut decât în ultimele zile ale 
domniei lui Zedechia, 11 ani mai târziu. 

Ieremia trimisese un mesaj în Babilon (Ieremia 29) spunând că Ierusalimul va fi distrus. 
Ezechiel a confirmat acest mesaj şi a avertizat poporul că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu înainte 
de a se putea întoarce la Ierusalim. 

Ezechiel şi-a început lucrarea la 5 ani după momentul luării în robie, când era la vârsta de 30 
de ani. 
 
METODA SA 

Din multe puncte de vedere, el a slujit în cea mai întunecată perioadă a istoriei naŃiunii. El a 
trebuit să se confrunte cu speranŃa deşartă dată de profeŃii falşi, precum şi cu descurajarea provocată 
de acea vreme de păcat şi dezastru. Poporul nu asculta mesajul pe care el îl aducea. De aceea, a 
apelat la o metodă inedită. În loc să rostească pildele, el le-a dramatizat (24:24). În zilele noastre 
sunt mulŃi cei care atrag atenŃia oamenilor precum cei ce umblă pe catalige sau care imită pe alŃii. O 
asemenea metodă a folosit şi Ezechiel. 
 
ÎNłELESUL SĂU  

Ezechiel este profetul slavei lui Dumnezeu. Trei profeŃi ai lui Israel au făcut profeŃii pe când 
se aflau în afara teritoriului Ńării: Ezechiel, Daniel şi Ioan. Fiecare dintre ei a scris rânduri 
apocaliptice. Deşi au folosit un limbaj simbolic, ei au văzut lumina cea mai strălucitoare şi au primit 
nădejdea cea mai înaltă. Ezechiel a văzut slava lui Dumnezeu părăsind templul lui Solomon şi a 
văzut-o revenind ca o proiecŃie a ceea ce are să se întâmple în vremea împărăŃiei lui Dumnezeu. 

ÎnŃelesul lui Ezechiel este văzut în venirea împărăŃiei. Ezechiel a privit dincolo de suferinŃele 
lui Hristos la „slava care se va arăta” (1 Petru 1:11). 
 
 
 
 

N O T E   D E   S T U D I U 

EZECHIEL 
SchiŃa  cărŃii 
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7. ProfeŃia despre distrugerea finală a Ierusalimului ……………….……….... Cap 7 
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1. Viziunea slavei: Pângărirea Templului prin idolatrie  
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6. ProfeŃia împotriva aşa-zişilor profeŃi şi profetese ………………………... Cap 13 
7. ProfeŃia împotriva idolatriei bătrânilor poporului;  

Distrugerea hotărâtă a Ierusalimului ………..………………………..…... Cap 14 
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10. Ghicitoarea cu cei doi vulturi ………………………………....………….. Cap 17 
11. Plata păcatului este moartea …………………………………………….... Cap 18 
12. SupremaŃia lui Dumnezeu asupra Domnitorilor lui Israel …..………….... Cap 19 
13. Recapitularea păcatelor naŃiunii; Viitoarea judecată şi reabilitare ……….. Cap 20 
14. Regele Babilonului va înlătura ultimul rege din dinastia lui David,  

până când va veni Mesia ….………………………………………..…….. Cap 21 
15. Recapitularea urâciunilor Ierusalimului ………………………..……….... Cap 22 
16. Pilda celor două surori (Samaria şi Ierusalimul) ………………………..... Cap 23 
17. Pilda cazanului în clocot ……………………………………..…………... Cap 24 

III. Slava Domnului, Judecata Neamurilor, capitolele 25-32 
1. Împotriva lui Amon, Moab, Edom şi Filistia …………………………….. Cap 25 
2. Împotriva Tirului ……………………………………………..…….… Cap 26-28 
3. Împotriva Egiptului …………………………..……………...….…….. Cap 29-32   

IV. Slava Domnului şi venirea împărăŃiei, capitolele 33-48 
1. Rechemarea profetului …………………………………………..……. Cap 33,34 
2. Restaurarea lui Israel ……………………………………………..…… Cap 35,36 
3. Ridicarea lui Israel ………………………………………...…...……..….. Cap 37 
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6. Întoarcerea slavei Domnului ………………………………………….. Cap 43-48 

 
COMENTARII  

I. Slava Domnului; Însărcinarea profetului, capitolele 1-7 

1. Arătarea slavei Domnului, capitolul 1 
v. 1 „Am avut vedenii dumnezeieşti” - comparaŃi-l pe Ezechiel cu ceilalŃi oameni duşi în 

robie, care spuneau „Pe malurile râului Babilonului şedeam jos şi plângeam când ne aduceam 
aminte de Sion.” (Psalmul 137:1). Ce contrast: viziunile şi jalea  

v. 3-28 Ezechiel are cea mai profundă viziune a slavei lui Dumnezeu. „Dacă cineva întreabă 
dacă viziunea este clară, eu mărturisesc că este neclară şi că nu o înŃeleg pe deplin.” (Calvin) 

Nu este o viziune referitoare la epoca mecanicii şi nu prezintă un avion sau o rachetă. Nu 
este o viziune a persoanei  lui Dumnezeu. Este o viziune a prezenŃei lui Dumnezeu. Este o teofanie. 
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Dumnezeul slavei se află triumfător în carul său, nevăzut omului muritor. Se pot observa câteva 
caracteristici izbitoare: 

(1)Lumina intermitentă (vezi Ezechiel 1:4), mai strălucitoare decât soarele, 
asemănătoare unei explozii atomice: „Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.” (Evrei 12:29). 
„Dumnezeu este lumină” (1 Ioan 1:5); când Hristos s-a întâlnit cu Pavel pe drumul către Damasc, 
acesta din urmă a văzut „o lumină din ceruri, mai strălucitoare decât soarele.” (Faptele Apostolilor 
26:13). 

(2)Slava lui Dumnezeu (vezi Ezechiel 1:28). PrezenŃa lui este manifestată aici. 
„Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu vreodată.” (Ioan 1:18). Ezechiel a văzut mai mult decât Moise, 
David, Isaia sau Daniel. 

(3)Heruvimii (vezi Ezechiel 1:5-12; 15-25). Aceste făpturi vii corespund descrierii 
heruvimilor. 

(4)RoŃile (vezi Ezechiel 1:15,16) - neîncetata activitate şi energie a puterii divine. 
Este Dumnezeu care înaintează şi acŃionează. 

(5)Scopul bine definit - „chipul unui om” (vezi Ezechiel 1:10) şi „ochii” (vezi 
Ezechiel 1:18) sunt termeni antropomorfi, prin care lui Dumnezeu i se atribuie caracteristici fizice, 
trupeşti. „Chipul de om” este şi o profeŃie cu privire la întrupare (vezi Ezechiel  1:26).  

(6)Patru feŃe (vezi Ezechiel 1:10, Apocalipsa 4:6-8) ne amintesc de cele patru 
Evanghelii în care Hristos este revelat sub patru aspecte: Regele - simbolizat de leu (Matei), 
Slujitorul - simbolizat de bou (Marcu), Omul - simbolizat de chipul uman (Luca) şi Dumnezeul - 
simbolizat de vulturul în zbor (Ioan). 
2. Chemarea profetului şi împuternicirea lui pentru slujbă, capitolul 2 

v. 1,2 Duhul Sfânt vine peste Ezechiel pregătindu-l pentru slujbă 
v. 3-5 Chemarea profetului - el trebuie să vorbească din partea lui Dumnezeu, dar nu va fi 

ascultat 
3. Pregătirea profetului; Slujba lui de veghetor, capitolul 3 

v. 7,8 Dumnezeu îl avertizează cu privire la reacŃia şi primirea mesajului său de către popor 
v. 9-14 Dumnezeu îl pregăteşte pe Ezechiel în vederea opoziŃiei din partea poporului 
v. 15 El este un profet al robilor 
v. 17-19 Ca veghetor pe ziduri, el trebuie să aducă avertismentul din partea lui Dumnezeu 

4. Judecarea Ierusalimului, capitolul 4 (Ierusalimul nu era încă distrus în acel moment) 
v. 1 Semnul cu cărămida 
v. 4,5 Simbolic, profetul se întinde jos şi stă aşa 390 de zile pe parte stângă şi mănâncă pâine 

stricată 
v. 6 Profetul stă 40 de zile pe partea dreaptă (1 zi pentru 1 an), anunŃând astfel apropiatul 

asediu 
5. Semnul raderii părului şi bărbii profetului cu un cuŃit ascuŃit, capitolul 5 

v. 1-5 Părul ras, împărŃit în trei descrie cele 3 judecăŃi ale Ierusalimului 
v. 12,17 JudecăŃile sunt exprimate fără echivoc 

6. Sabia care va cădea asupra Ierusalimului; RămăşiŃa care va fi salvată, capitolul 6 
v. 8 RămăşiŃa 

7. ProfeŃia despre distrugerea finală a Ierusalimului, capitolul 7 
v.12 „A sosit ceasul.” 
 
II. Slava Domnului; Deplina captivitate a Ierusalimului şi a Israelului;     

Depărtarea slavei, capitolele 8-24 
1. Viziunea slavei; Pângărirea templului prin idolatrie explică distrugerea lui, capitolul 8 

v. 2-4 Viziunea îl duce pe Ezechiel înapoi la Ierusalim. Slava Domnului se arată în templu 
v. 16-18 Idolatria care era practicată în templu explică de ce Domnul îl va distruge 

2. Slava Domnului se pregăteşte să părăsească templul, capitolul 9 
v. 2 Şase oameni (îngeri) pun în aplicare judecata 
v. 3 Slava pleacă de deasupra heruvimilor şi se mută pe pragul templului 
v. 4 O rămăşiŃă va fi cruŃată 
v. 5-11 O judecată înspăimântătoare va fi dusă la îndeplinire 
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3. Slava Domnului umple Sfânta Sfintelor; părăseşte Templul, capitolul 10 
v. 4 Slava umple templul pentru ultima oară 
 v. 19-22 Slava se ridică de deasupra templului şi se aşează deasupra porŃii de răsărit 

4. ProfeŃie împotriva conducătorilor Ierusalimului, capitolul 11 
v. 1-7 Sunt prezentate păcatele conducătorilor 
v. 8-13 Judecata conducătorilor 
v. 16-20 O rămăşiŃă va fi salvată şi se va întoarce în Israel 
v. 22,23 Slava părăseşte templul din Ierusalim şi se aşează deasupra Muntelui Măslinilor 

5. Ezechiel dramatizează distrugerea Ierusalimului, capitolul 12 
v. 1-6 Din pricină că poporul nu-l ascultă, Ezechiel trebuie să apeleze la o metodă ciudată şi 

senzaŃională 
v. 7-16 Se încuie în casă, face o gaură în perete şi iese prin gaură cu tot ce avea în casă 
v. 17-28 Apoi, anunŃă captivitatea completă a Ierusalimului 

6. ProfeŃie împotriva pseudo-profeŃilor şi profeteselor, capitolul 13 
v. 16 Aceşti falşi profeŃi anunŃau pace pentru Ierusalim. Deoarece NebucadneŃar asediase 

cetatea de două ori şi nu o distrusese, ei presupuneau că nici nu o va face vreodată 
v. 17-23 Dumnezeu condamnă profetesele mincinoase  

7. ProfeŃie împotriva conducătorilor idolatri; Distrugerea sigură a Ierusalimului, capitolul 14 
v. 1-3 Bătrânii sunt idolatri 
v. 12-20 Nici Noe, Daniel sau Iona n-ar mai fi putut salva Ierusalimul. (Daniel era în vremea 

aceea prim ministru la curtea lui NebucadneŃar)  
8. Vedenia cu viŃa, capitolul 15 

ViŃa simbolizează naŃiunea lui Israel (Isaia 5:7) 
v. 2-5 Lemnul viŃei nu este bun pentru mobilă sau foc 
v. 6-8 Nici Israel nu mai are nici o valoare în patul lui, ci poate doar să fie distrus 

9. Ierusalimul asemănat cu un copil abandonat adoptat de Dumnezeu, capitolul 16 
 (Aceasta este imaginea oricărui păcătos mântuit de Dumnezeu. Citeşte acest capitol cu atenŃie.) 

Ierusalimul este asemănat cu un copil abandonat, murdar şi respingător şi ai cărui părinŃi nu 
sunt cunoscuŃi. Iahve a adoptat acest copil, l-a spălat, l-a crescut şi l-a educat cu grijă şi dragoste. 
Însă când a crescut, cetatea aceasta s-a transformat într-o curvă şi l-a lepădat pe Cel ce a îngrijit-o, a 
hrănit-o şi a iubit-o. Dumnezeu trebuie acum s-o judece, s-o disciplineze şi s-o cureŃe, dar nu 
înseamnă că o va lepăda. El a încheiat cu ea un legământ, pe care îl va duce la îndeplinire (vezi 
Ezechiel 16:53). 
10. Ghicitoarea cu cei doi vulturi, capitolul 17 

v. 12-24 Răspunsul ghicitorii: Regele Babilonului va asedia din nou Ierusalimul. Va distruge 
cetatea şi templul şi va lua în robie pe Zedechia şi pe ceilalŃi, dar o mică rămăşiŃă va fi cruŃată. 
11. Plata păcatului este moartea; Ierusalimul este un exemplu îngrozitor, capitolul 18 (Citeşte 
cu atenŃie acest capitol)  

Înaintea lui Israel sunt puse viaŃa şi moartea (acelaşi lucru este valabil pentru fiecare om). 
Cuvântul viaŃă apare de 13 ori, iar cuvântul moarte (în diverse forme) apare de 14 ori în acest pasaj.  

v. 4 „Sufletul care păcătuieşte acela va muri” - nimeni nu este exclus de la această afirmaŃie 
v. 9 Dumnezeu oferă viaŃa 
v. 31,32 Dumnezeu este drept în tot ce face 

12. Domnia lui Iahve asupra domnitorilor lui Israel, capitolul 19 
Acesta este un cântec trist, care descrie istoria plină de păcat a naŃiunii. 
13. Amintirea lungii istorii a păcatului lui Israel, capitolul 20 

Peste fundalul negru al eşecului lor (care i-a urmărit din robia egipteană până în cea 
babiloniană) Dumnezeu scrie cu litere de lumină promisiunile Sale de răscumpărare şi profeŃia prin 
care anunŃă judecata şi readucerea lor în Ńară, în binecuvântare. 

v. 33-38 Israel, adunat de printre neamuri, va intra în Necazul cel Mare. Judecata va 
determina care dintre membrii poporului vor intra în împărăŃia de o mie de ani 

v. 42-44 O glorioasă profeŃie despre mileniu 
14. Regele Babilonului îl va înlătura pe ultimul rege din dinastia lui David şi lucrul acesta va 
dăinui până la venirea lui Mesia, capitolul 21 

v. 2 Ezechiel profeŃeşte împotriva Ierusalimului şi a lui Israel 
v. 9 Se ascute sabia cu care va fi judecat Israel 
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v. 25 Aceasta este judecarea lui Ioiachim, Ioiachin şi Zedechia. Priveşte către venirea 
adevăratului rege 

v. 26 Coroana şi sceptrul sunt luate din casa lui David 
v. 27 Coroana şi sceptrul vor fi înapoiate lui Mesia (vezi Matei 1:1; 2:2-6). O profeŃie 

remarcabilă 
15. Recapitularea urâciunilor Ierusalimului, capitolul 22 

Conducătorii poporului erau amestecaŃi în apostazie şi păcate grosolane - voievozii (vezi 
Ezechiel 22:6,27), profeŃii (vezi Ezechiel 22:25) şi preoŃii (vezi Ezechiel 22:26). Nu se găsea nici un 
om care să stea în spărtură. 
16. Pilda celor 2 surori - Ohola (Samaria) şi Oholiba (Ierusalim), capitolul 23 
Ambele împărăŃii, şi cea de nord şi cea de sud, deveniseră curve (adulterul spiritual este o idolatrie). 
17. Pilda cazanului în clocot, capitolul 24 

Ierusalimul va fi ars. 
SoŃia lui Ezechiel moare, iar lui i se interzice s-o jelească. Acesta este un semn pentru cei 

luaŃi în robie că Ierusalimul va fi distrus şi nu va avea cine să plângă pentru el. 
 
III. Slava Domnului, Judecarea Neamurilor, capitolele 25-32  

1. Împotriva lui Amon, Moab, Edom, Filistia, capitolul 25   
v. 3 AmoniŃii s-au bucurat când duşmanii au distrus Israelul. Ei le erau aliaŃi. 
v. 4 Acelaşi duşman l-a distrus şi pe Amon (vezi Ieremia 49:6) 
v. 8-11 ProfeŃia împotriva lui Moab (vezi Ieremia 48:47) 
v. 12-14 ProfeŃia împotriva lui Edom (vezi Ezechiel 35:9) 
v. 15-17 ProfeŃia împotriva filistenilor 

2. Împotriva Tirului, capitolele 26-28 
(Minunat exemplu de acurateŃe în împlinirea unei profeŃii biblice.) 

Capitolul 26 
v. 3 Din pricină că Dumnezeu este împotriva Tirului, multe naŃiuni se vor ridica împotriva 

lui 
v. 4,5 Această profeŃie a aşteptat secole să se împlinească. NebucadneŃar a venit împotriva 

Tirului şi l-a distrus, după cuvintele din v. 7-11 (citeşte aceste versete) 
Tirul era o mare cetate a fenicienilor (numită „cetate întărită” în Iosua 19:29). Hiram, regele 

Tirului, a fost bun prieten cu David şi i-a dat atât lui cât şi lui Solomon numeroase materiale de 
construcŃie pentru templu şi alte clădiri din Ierusalim (2 Samuel 5:11; 1 Regi 5). Vezi şi alte 
referinŃe cu privire la Tir: 1 Regi 7:13,14; 9:27,28; 2 Cronici 2:3,11; Isaia 23; Ieremia 27:2-6; 47:4; 
Ioel 3;4-6; Amos 1:9,10. 

Invazia lui NebucadneŃar nu a făcut cetatea una cu pământul (vezi Ezechiel 26:4) şi nici nu a 
împlinit profeŃia din Ezechiel 26:12-14. Trei sute de ani mai târziu, împăratul Alexandru cel Mare a 
împlinit această parte a profeŃiei. După întoarcerea din captivitatea babiloniană, locuitorii Tirului au 
decis să rezidească cetatea pe o insulă, renunŃând la uscat. Deoarece erau oameni ai mării, ce altă 
modalitate mai bună de apărare ar fi putut găsi decât o insulă. Pentru a cuceri această cetate aflată 
pe insulă, Alexandru a ridicat un dig de pe mal până la ea, folosind materialele rămase din 
dărâmarea vechii cetăŃi, împlinind astfel şi ultimul amănunt al profeŃiei (vezi Ezechiel 26:12) 

v. 14 Autorul a văzut mreji de pescuit întinse în jurul vechiului Tir 
v. 15-21 Deplângerea Tirului - toate naŃiunile făceau comerŃ cu Tirul şi i-au regretat 

dispariŃia (conform Apocalipsei 18.) 
Capitolul 27 - deplângerea Tirului. Tirul este comparat cu o corabie mare care a eşuat într-un 

naufragiu. 
Capitolul 28  - Judecata prinŃului şi regelui Tirului şi Sidonului. ProfeŃia priveşte dincolo de 

conducătorii locali, la cel ce se află în spatele tuturor împărăŃiilor lumii - Satan. 
v. 1-10 PrinŃul Tirului este un prototip al „omului păcatului” (2 Tesaloniceni 2:3-10). 

ObservaŃi că este „necircumcis” (vezi Ezechiel 28:10) 
v. 11-19 Această secŃiune oferă cea mai bună descriere din Scriptură a originii lui Satan 

(vezi Isaia 14:12-17). Ambele pasaje se referă la mai mult decât un lider local.  
v. 12 Satan era Lucifer, fiul dimineŃii, cea mai înaltă creatură a lui Dumnezeu. Era mai 

înŃelept decât toate creaturile şi mai frumos decât toate.  
v. 13 Era un instrument muzical 
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v. 14 Era un heruvim, ce sta lângă tronul lui Dumnezeu 
v. 15 „Răutate s-a găsit în tine” (vezi Isaia 14:12-17). A pus voia proprie mai presus decât a 

lui Dumnezeu 
v. 16 El va fi judecat, pentru că nu este altceva decât o creatură 
v. 20-24 Este pronunŃată judecata asupra Sidonului, dar nu prin distrugere. Astăzi Tirul nu 

mai este, în timp ce Sidonul continuă să existe 
v. 25,26 Israel va fi readus în Ńară în pace 

Capitolul 29 - Această cea mai îngâmfată dintre toate naŃiunile, care nu fusese niciodată 
cucerită, va fi coborâtă la cel mai de jos nivel.  

Capitolul 30 
v. 4,5 Egiptul va fi distrus 
v. 13-19 Marile lui cetăŃi se vor preface în ruine. Nof este Memfis; Ni este Teba; Sin este 

Pelusium; Avem este Heliopolis 
Capitolul 31 - Împotriva faraonului, personal 
Capitolul 32 - Deplângerea faraonului şi a Egiptului 

 
IV. Slava Domnului şi Venirea împărăŃiei, capitolele 33-48 

1. Reînnoirea însărcinării profetului, capitolele 33,34 
Capitolul 33 

v. 2-20 Acum că templul a fost distrus, Ezechiel trebuie să-i înveŃe pe robi cum să trăiască în 
captivitate 

v. 21 Vestea şocantă că Ierusalimul a fost într-adevăr distrus vine ca un trăsnet peste popor, 
după ce fuseseră asiguraŃi de profeŃii falşi că totul va fi bine (Ierusalimul a fost distrus în 587 î. Hr.) 

v. 33 Acum ştiu că Ezechiel este cu adevărat un profet venit de la Dumnezeu 
Capitolul 34 - Falşii păstori au falimentat, dar Dumnezeu va trimite adevăratul Păstor 

v. 1-10 Descrierea falşilor păstori 
v. 11-31 Adevăratul păstor îşi va aduna turma împrăştiată, o va aduce în Ńară şi o  va hrăni 
v. 23,24 Adevăratul Păstor, Hristos, îi va hrăni. În timpul lucrării sale pământeşti, Isus a fost 

cel mai mare învăŃător şi la fel va fi şi în împărăŃia viitoare. 
2. Ridicarea din nou a lui Israel, capitolele 35,36 

Capitolul 35 - Muntele Seir este Edom (poporul lui Esau). Trebuie judecat şi înlăturat din 
Israel, pentru ca poporul lui Dumnezeu să se poată întoarce în pace. Motivul este dat în v. 5. 

v. 3,4 Nenorocirea lui Edom 
v. 9 Aceasta va fi o stare permanentă  

Capitolul 36 - Vechile păcate trebuie judecate şi iertate 
v. 22-38 Promisiunea unui viitor glorios pentru Israel. Israel va fi ridicat din nou, 

răscumpărat, iar Ńara va redeveni ceea ce a fost şi anume un loc unde curge lapte şi miere. Expresia 
„O inimă nouă” (vezi Ezechiel 36:26) este echivalentă cu expresia din Noul Testament „născut din 
nou.” 
3. Învierea lui Israel, capitolul 37 

v. 1-4 Ezechiel este dus într-o vedenie într-o vale plină de oase, care reprezintă „toată casa 
lui Israel.” (vezi Ezechiel 37:11) 

v. 5-10 ObservaŃi cele trei etape ale transformării oaselor: 
(1)Împrăştiate şi uscate (vezi Ezechiel 37:2) 
(2)Vin împreună şi se acoperă de carne (vezi Ezechiel 37:8) - fără viaŃă sunt doar 
cadavre 
(3)ViaŃa intră în trupurile moarte 

În vremea lui Ezechiel Israel era împrăştiat şi uscat. În zilele noastre Israel a devenit o 
naŃiune (1948) fără viaŃă spirituală, fiind doar o unitate naŃională. În viitor Israel se va întoarce la 
Domnul. De asemenea, Vechiul Testament spune că va fi înviat pentru împărăŃia de o mie de ani.  

v. 15-28 Cele două bucăŃi de lemn simbolizează cele două împărăŃii care vor deveni iarăşi 
una. David va fi înviat şi va domni peste ea (vezi Ezechiel 37:24). 
 
 
4. Lepădarea lui Gog şi Magog, capitolele 38, 39 
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Capitolul 38 - Faptul că Gog şi Magog poate fi identificat cu Rusia este susŃinut de trei 
argumente: 

(1) Aspectul lingvistic - (v. 2,3) „Gog” este termenul pentru conducător şi înseamnă 
„acoperiş” (omul de sus). Dean Stanley, în lucrarea sa Istoria Bisericii de Răsărit publicată cu mulŃi 
ani în urmă, face o notă pe marginea faptului că cuvântul „Rus” („Rosh” în ebraică) apare în v. E, 
fiind inexact tradus cu „Domn”. Astfel, spune Stanley, apare numele unei naŃiuni din zilele noastre 
în vechiul Testament. Bishop Lowther spune „Rosh luat ca nume propriu, simbolizează în scrierea 
lui Ezechiel pe locuitorii din SciŃia, din care-şi trage numele Rusia modernă.” 

Iosefus spune că din Magog (Geneza 10:1,2) „se trag magogiŃii, pe care grecii îi numesc 
sciŃi.” Rusia s-a numit Moscova, derivat de la Mesheh, pană când Ivan cel Groaznic (1533-84) şi-a 
luat titlul de „łar al Rusiei”. 

(2) Aspectul geografic - (v. 6) Miazănoapte se referă la zona de la nord de Israel. În Biblie, 
reperele geografice se dau în funcŃie de Palestina. Rusia este la nord de Israel şi ocupă întreaga 
zonă. Asiria vremurilor antice este un fel de Rusia (după cum Babilonul este un fel de Imperiu 
Roman restaurat) a „vremurilor de pe urmă.”  

(3) Aspectul filozofic sau ideologic - Mila lui Dumnezeu a fost oferită în trecut tuturor 
naŃiunilor politeiste: Egipt, Asiria, Babilon, etc. Dar aici este dintru început făcută afirmaŃia „Iată, 
am necaz pe tine, Gog.” Rusia este principala Ńară din lume care adoptă o atitudine ateistă în politică 
şi societate. Plutarh a spus că „este posibil să găseşti cetăŃi fără ziduri, fără regi, fără bogăŃie, fără 
teatre, dar o cetate fără templu sau fără vreun alt fel de religie nimeni n-a văzut.”  

Stalin s-a lăudat „Noi i-am şters pe Ńari de pe faŃa pământului, tot noi îl vom scoate şi pe 
Dumnezeu din Ceruri.” Tot de la Moscova a venit şi următoarea afirmaŃie: „Racheta noastră a trecut 
de lună, s-a apropiat de soare, dar pe Dumnezeu nu l-am văzut. Am stins în cer lumini pe care 
nimeni nu le va mai aprinde vreodată. Noi distrugem jugul evangheliei, care este opiu pentru mase. 
Noi vom înainta, iar Hristos va fi trecut în mitologie.”  

v. 4 „ÎŃi voi pune un cârlig în fălci şi te voi târî” arată că Dumnezeu va pleca Rusia la 
picioarele lui Israel la vremea potrivită. Dumnezeu pregăteşte în scopul acesta mai multe momeli, 
dintre care câteva sunt evidente: 

(1) Rusia are nevoie de o ieşire către apele calde ale lumii. Israel o poate oferi. 
(2) Rezervele de petrol din Orientul apropiat sunt esenŃiale pentru supravieŃuirea 

naŃiunilor lumii. 
(3) Depozitele de minerale din Marea Moartă sunt atât de mari încât nu pot fi evaluate 

pe piaŃă. 
v. 5,6 Există mulŃi aliaŃi ai Rusiei: Etiopia, Persia, Gomer (în Talmud se afirmă că Gomer 

sunt germanii), Togarma (Turcia). 
„Multe popoare împreună cu tine” arată că lista nu este epuizată. 

Când se va prăbuşi Rusia? 
v. 8 „În anii din urmă.” şi „în zilele din urmă” (v. 16) plasează aceste evenimente în 

perioada Necazului cel Mare. Probabil că în perioada celor 7 ani (a şaptezecea săptămână, conform 
Daniel 9:20-27). Rusia va declanşa Necazul cel Mare, încălcând falsa pace instaurată de Antihrist.  
Care vor fi rezultatele? 

Înfrângerea lui Gog este descrisă cu lux de amănunte atât în capitolul 38 cât şi în capitolul 39.  
Capitolul 39 

v. 2 Spune că Domnul îl va lovi pe Gog în mod dureros, iar plăgile sunt menŃionate în 38:22 
„ciumă, sânge, ploaie năprasnică, grindină, foc şi pucioasă.” Astfel a distrus Domnul Sodoma şi 
Gomora. Acesta este un avertisment (vezi Luca 17:29,30; Iuda 7). 
De ce îl judecă Domnul pe Gog? 

L-a respins şi la hulit pe Domnul. Domnul va face astfel ca numele lui să fie slăvit 
(38:16,23; 39:22). 
5. Rezidirea templului, capitolele 40-42 

Ezechiel este adus în viziune înapoi în Ńară şi vede templul din împărăŃia de o mie de ani.  
Sistemul mozaic este reinstaurat (40:39-42) împreună cu liturghia levitică, arderea de tot, jertfa 
pentru păcat, şi jertfa pentru vină. 
 
 
6. Întoarcerea slavei Domnului, capitolele 43-48 
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Capitolul 43 
v. 1-5 Slava Domnului se întoarce dinspre răsărit şi umple templul. Aceasta este întoarcerea 

lui Hristos pe pământ.  
v. 18-27 Jertfele aduse vor avea caracter de amintire, aducând aminte de jertfa lui Hristos de 

la cruce, după cum jertfele Vechiului Testament priveau cu anticipare la ea.  
Capitolul 44 

v. 2,3 Unii consideră că închiderea porŃii de răsărit a Ierusalimului de astăzi este împlinirea 
acestei profeŃii 

v. 4 Slava umple templul 
Capitolul 45 

v. 18-22 Sunt sărbătorite Paştile 
Capitolul 46 Jertfele şi sărbătorile sunt reinstaurate 
Capitolul 47 Râul vieŃii umple templul 

v. 1,2 ObservaŃi care este sursa râului vieŃii: Duhul Sfânt. 
v. 3-12 ObservaŃi care este cursul râului. Multe lecŃii spirituale pot fi învăŃate din acest 

pasaj. „Până la glezne” (vezi Ezechiel 47:3) - umblarea credinciosului în Duhul. „Până la genunchi” 
(vezi Ezechiel 47:4) vorbeşte despre rugăciune. „Până la şolduri” vorbeşte despre slujire. „Un râu 
care nu se putea trece” vorbeşte despre plinătatea binecuvântărilor împărăŃiei de o mie de ani. 

v. 13-23 GraniŃele sunt redefinite pentru Mileniu      
Capitolul 48 ÎmpărŃirea Ńării între cele douăsprezece triburi 

v. 1,2 Tribul lui Dan este prezent în împărăŃia de o mie de ani, deşi lipseşte de la pecetluirea 
din timpul Necazului cel Mare. DaniŃii nu slujesc în timpul Necazului cel Mare, dar harul lui 
Dumnezeu îi aduce în împărăŃia de o mie de ani.  
Şi noi suntem mântuiŃi prin har, dar suntem răsplătiŃi pentru slujire. 
Profetul încheie cu o notă de glorie, Domnul este aici! 
 


