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CCoommeennttaarriiuu  rreeaalliizzaatt  ddee  ppaassttoorruull  AAlleejjaannddrroo  BBuulllloonn  

SSTTUUDDIIUULL  33  

MMIISSIIOONNAARRUULL  NNEEPPRREEVVAAZZUUTT  

Bună dragul meu! 

În acest studiu vom analiza cinci teme, in primul rând vom vedea trista situație a lui 

Naaman, apoi mărturia inedită a unei fetiţe, după aceea vom trece la Elisei profetul, vindecarea 

lui Naaman iar la sfârşit naşterea din nou a  unui nou creştin.  

Slujirea misionarilor, adică toţi acei care acceptă chemarea la lucrare, nu este limitată numai 

la zona în care lucrează fiind necesar să evanghelizezi persoane chiar şi din alte locuri şi ţări sau 

culturi. În acest studiu vom analiza acest aspect al misiunii. 

Istoria miraculoasă a vindecării lui Naaman ne arată cum se poate evangheliza persoane care 

nu sunt parte din cultura şi obiceiurile noastre. Vom începe prin a analiza pe Naaman. Cine a fost 

Naaman? 2 Împăraţi 5,1 descrie pe Naaman: 

 
1
Naaman, căpetenia oştirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său şi mare vază; 

căci prin el izbăvise Domnul pe Sirieni. Dar omul acesta tare şi viteaz era lepros. 

 

Te rog să observi calităţile acestui general, comandant al armatei siriene. Om important, 

stimat, soldat curajos... Dar ce importanţă avea toate acestea pentru el dacă în viaţa lui exista un 

„dar...”? În Scriptură se spune despre el „dar era lepros...”. Această problemă nu era una 

obişnuită, lepra fiind o boală ucigătoare care îi devora carnea sub hainele fine cu care era 

îmbrăcat. În acea vreme lepra nu avea leac, iar în alte culturi cum ar fi cea israelită era un simbol 

al păcatului. Aşa că în aceste condiţii ce putea face Naaman? A aflat de puterea vindecătoare a 

lui Dumnezeu şi îl vedem rupând bariera conceptelor politice, culturale şi religioase. Vreau sa iti 

spun ceva dacă exista ceva care sa nu aibă respingere este faptul că persoanele care trec printr-un 

moment de necesitate, un moment dificil, problematic in viata lor, sunt capabile sa facă orice 

pentru a-si rezolva problemele apărute. 

În timpul lui Isus era la fel, oamenii care în alte conjuncturi ale vieţii nu ar fi căutat pe Isus 

sub nici o formă L-au căutat în momente de probleme şi dificultăţi. Isus s-a bucurat să lucreze 

pentru aceştia în aceste momente dificile realizând adevărate miracole prin vindecări în diferite 

locuri cu diferite persoane. 

În studiul nostru găsim vindecarea leprosului din Capernaum, învierea fiicei lui Iair, 

vindecarea femeii bolnave de scurgere de sânge şi în final vindecarea paralizatului adus de 

prietenii sai la Isus care au spart acoperişul unde era Isus. Toate aceste cazuri aveau un element 

comun şi anume, L-au căutat pe Isus într-un moment de necesitate, de probleme. Se pune 

fireasca întrebare: până la urmă, cine nu are probleme? Şi mă refer nu numai la cele legate de 

corp ci chiar cele legate de suflet. Vedem că există săraci trăind în condiţii grele şi foarte grele 

dar mai găsim şi persoane ca Naaman care în ciuda poziţiei sociale plânge în singurătatea casei 

lui. 

Cea mai bună formă de a te apropia de aceste persoane este prietenia. Numai un prieten 

poate şti şi înţelege o persoană care trece prin probleme. În acest moment toţi suntem sensibili la 

Evanghelie. Mulţi sunt cei care când le merge bine nu vor să aibă de a face cu Dumnezeu, dar 

când apare suferinţa şi problemele, situaţia se schimbă. Aici găsim porţi deschise Evangheliei. 

Noi avem mult de învăţat şi anume când cineva este dispus să audă veştile bune ale Evangheliei 

când devine sensibil la mesajul divin. 
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În partea a doua a studiului vom vedea puterea experienţei mărturiei personale în procesul 

salvării de suflete. Fetiţa captivă care i-a spus lui Naaman despre profetul Elisei a făcut un lucru 

atât de important încât merită să îl analizăm. În primul rând această fetiţă nu era o străină pentru 

Naaman, avea acces la el în ciuda faptului că erau din clase sociale diferite, fetiţa o simplă 

sclavă, Naaman o persoană bogată şi importantă. Dar fetiţa lucra în casa acestuia, avea acces la 

prezenta acestuia şi s-a folosit acest lucru pentru a-şi mărturisi credinţa. Este verificat faptul că o 

mărturie a unui cunoscut are valoare mai mare decât a unui străin. 

Un alt lucru pe care îl putem lua în seamă este faptul că fetiţa nu s-a limitat numai la a trăi o 

viaţă corectă crezând că numai prin acest fapt era o împlinitoare a voinţei sfinte, deşi acest fapt 

este important chiar bazic spun eu, pentru că la nimic nu servesc simplele cuvinte dacă nu sunt 

însoţite de o viaţă coerentă cu acestea. Dar există mulţi creştini care se limitează numai a trăi o 

viaţă coerentă şi nimic mai mult. Fetiţa aceasta ne învaţă cât este de important de a mărturisi 

credinţa şi nu numai a trăi principiile credinţei, este necesar să si vorbeşti, să mărturiseşti ceea ce 

tu cunoşti. 

 

Să trecem acum la un alt personaj, Elisei profetul care l-a vindecat pe Naaman. Aceasta este 

partea a treia a studiului. Slujirea lui Elisei a durat 50 ani în care el a format la rândul lui alţi 

profeţi, chiar conducea aşa numita şcoală a profeţilor. El la rândul lui a fost format de alt profet 

numit Ilie care a fost luat la cer, dar care înainte de aceasta, Elisei i-a cerut o îndoită parte din 

Duhul său. Această istorie o găsim consemnată în 2 Împăraţi 2,9: 

 
9
După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: "Cere ce vrei să-ţi fac, înainte ca să fiu răpit de la tine." 

Elisei a răspuns: "Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!" 

 

Duhul care a condus slujirea lui Ilie, fără îndoială era chiar Duhul Sfânt din care Elisei cere 

o dublă porţie din acest Spirit. Fără îndoială că slujirea lui Elisei trebuia să fie una puternică, 

Duhul Sfânt era conducătorul şi călăuzitorul său prin fapte puternice şi miraculoase. Numai o 

viaţă plină de Duh poate fi folosită cu putere de Dumnezeu. Dacă dorim să evanghelizăm 

persoane din alte culturi nu putem să ne bazăm pe strategii umane ci în Duhul Sfânt. Viaţa lui 

Elisei era plină de Duh şi însoţită de fapte extraordinare, iar unul dintre aceste fapte a fost 

vindecarea lui Naaman, numai că în cazul acesta, Elisei aproape că nici nu l-a băgat în seamă, 

nici măcar nu a ieşit în întâmpinarea acestuia care venea însoţit cu mare alai ci numai a trimis un 

mesager care să îi spună ce trebuie să facă. Să fie aroganţă această atitudine? Indiferenţa faţă de 

durerea şi suferinţa umană? Cred că nu! Profetul dorea să îl înveţe pe Naaman că vindecarea să 

nu depindea de el, de profet, ci de Dumnezeu. Căpitanul avea nevoie de a învăţa să se încreadă în 

Dumnezeu, nu în fiinţa umană. Aceasta este lecţia pe care noi oamenii în general trebuie să o 

învăţăm, misiunea noastră este să îi conducem pe oameni la Hristos şi nu la noi. Este uşor să faci 

demagogia evangheliei, satisfăcând aşteptările poporului, cucerind simpatia oamenilor. Este uşor 

să faci să te simţi celebru acceptând cu bucurie aplauze, dar în schimb misiunea noastră constă în 

a uita de noi înşine, a ne ascunde în spatele ecranului şi conducând inimile la Hristos. 

 

Să ne gândim acum al vindecarea lui Naaman, aceasta este partea a patra a studiului. Forma 

în care el a fost vindecat este ciudată. În primul rând profetul nu a ieşit înaintea lui cu aere de 

profet vorbind şi manifestându-se cu gesturi prefabricate ci pur şi simplu trimite un mesager să îi 

spună să se ducă la Iordan şi că trebuia să se scufunde de 7 ori. În Siria căpitanul avea râuri mult 
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mai bune şi mai mari decât Iordanul. Aşa că s-a născut fireasca întrebare, de ce trebuia să meargă 

la un mic rău cum era Iordanul? Simplu pentru că lucrurile în împărăţia lui Dumnezeu sunt 

simple. Naaman avea nevoie să se încreadă în Dumnezeu, vindecarea sa nu depindea de mărimea 

şi importanţa profetului, nici de ceva impresionant, sau de râul în sine care nu era altceva decât 

un simbol al harului divin al lui Hristos. Aşa că Naaman avea nevoie de a se încrede în harul 

mântuitor al lui Hristos. 

Misiunea noastră este de a conduce fiinţele umane la Iordan, la Hristos. Botezul este un 

simbol al minunii care o produce Isus în viaţa oamenilor pentru a-i salva. Dacă într-adevăr noi 

credem că Isus a murit pentru păcatele noastre atunci avem nevoie să fim botezaţi, pentru că 

Pavel spune că atunci când suntem botezaţi murim impreuna cu Isus. În momentul în care am 

fost scufundaţi în apa botezului, suntem înmormântaţi împreună cu Isus, simbol al morţii lui 

Hristos, iar când ieşim din apă, trăim simbolul învierii şi trăirii unei vieţi noi în Hristos. Nu 

există altă ieşire, soluţie pentru păcătos. În nimeni altcineva nu găsim salvare, mântuire, pentru 

că nu există alt Dumnezeu prin care să putem fi salvaţi. 

 

Ajungem la sfârşitul acestui studiu unde vom studia atitudinea unui om schimbat prin harul 

lui Dumnezeu. După vindecare, Naaman s-a întors la casa profetului şi i-a spus ceea ce găsim 

scris în 2 Împăraţi 5,17: 

 

17Atunci Naaman a zis: "Fiindcă nu vrei să primeşti tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot 

duce doi catâri; căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci 

va aduce numai Domnului. 

 

Iată care este rezultatul în viaţa unui om convertit, idolii îşi pierd importanţa. Harul şi darul 

mântuirii este atât de mare încât sufletul uman este umplut de un spirit de mulţumire şi 

recunoştinţa care îl conduce la închinare. Fiecare parte din el este umplut de Duhul lui 

Dumnezeu, nu rămâne nici măcar un loc pentru cele lumeşti, pe cât de atractive şi seducătoare ar 

fi ele. Ascultarea nu este cauza mântuirii ci un rezultat natural al primirii harului salvator. Dar 

mai există un alt aspect al vieţii transformate a acestui om pe care îl putem scoate din această 

experienţă. Este dărnicia unei inimi renăscute, îl vedem dorind să răsplătească pe profet pentru 

binecuvântarea primită. Dacă a primit sau nu a primit profetul darul nu este important, 

importantă este atitudinea, rezultatul schimbării inimii. În primul rând căpitanul recunoaşte 

suveranitatea lui Dumnezeu, „Dumnezeu este unicul Dumnezeu”, nimeni altul nu merită 

închinarea, iar în al doilea rând cum „Dumnezeu este unicul Dumnezeu” atunci tot ce am şi sunt 

îi aparţine lui Dumnezeu şi I le dau cu bucurie. Interesant, fidelitatea noastră în zecimi şi daruri 

nu este cauza salvării ci rezultatul unei inimi mulţumitoare care a înţeles ce este mântuirea, 

salvarea prin harul lui Dumnezeu. 

Dumnezeu sa te binecuvanteze! 
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