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Profetul Ezechiel a lucrat prin puterea Duhului ?i Domnul i-a dat o viziune care poart? un mesaj
ce r?mâne în timp, despre trezirea spiritual? a bisericii de ast?zi. A?a cum s-a întâmplat ?i cu
majoritatea profe?ilor Vechiului Testament, Ezechiel l-a slujit pe regele lui Israel, ceea ce
însemna s? c?l?toreasc? cu armata regelui ?i s? asiste la ororile r?zboiului. Îns? Ezechiel a
primit o viziune atât de groaznic?, încât dep??ise orice lucru la care a fost martor în via?a real?.
Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel: „Stai jos, am ceva s? î?i ar?t!” (vezi Ezechiel 37:1). Cuvântul ebraic pentru „a?az?te”, a?a cum este folosit aici, este acela?i cuvânt g?sit în Luca 24:49, când Isus i-a instruit pe ucenicii S?i:
„R?mâne?i [a?eza?i-v?] în cetate pân? când ve?i fi îmbr?ca?i cu putere de sus!” În ambele cazuri, sensul este:
„L?sa?i jos planurile ?i strategiile voastre, apoi a?tepta?i-M? s? v? umplu cu puterea Mea!”
În viziunea lui Ezechiel, el a fost condus într-o vale plin? de oase uscate: „[El] m-a a?ezat în mijlocul v?ii; era pline
de oase. ?i m-a condus printre ele ?i iat? c? erau foarte multe... ?i foarte uscate” (37:1-2). Ce scen? groaznic? – o
întindere vast? de p?mânt plin? de schelete, cât ar fi putut vedea Ezechiel. În timp ce Ezechiel a examinat scena
din fa?a sa, Dumnezeu l-a întrebat: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea s? învie?” (37:3). ?i Ezechiel a
r?spuns: „Doamne Dumnezeule, Tu ?tii lucrul acesta!“ (acela?i verset). R?spunsul lui Ezechiel a fost unul al
încrederii depline – tocmai r?spunsul pe care Dumnezeu a?tepta s? îl aud?.
Este posibil s? întâmpina?i multe lucruri dificile în via?a voastr? ?i, dac? a?a este, Hristos v? pune aceea?i întrebare
ast?zi: „Oasele uscate ale situa?iei tale pot prinde via??? Crezi c? se poate întâmpla acest lucru?”
Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel s? profe?easc? asupra oaselor ca s? prind? via??, iar El ne cere acela?i lucru.
Odat? ce credin?a noastr? este stabil?, El ne cheam? la ac?iune, s? rostim via?a pentru familiile noastre ?i în
diferitele noastre provoc?ri. „Iat? c? voi face s? intre în voi un duh, ?i ve?i învia!” (37:5)
Din haos, Isus aduce via??; din cenu??, El produce frumuse?e. ?i într-o situa?ie oribil?, care pentru inamic
înseamn? numai distrugere, Isus sufl? via?? nou?!
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