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În această săptămână vom studia 
procesul prin care a trecut Naaman până 
la convertirea la adevăr și despre 
persoanele pe care Dumnezeu le-a 
folosit pentru aceasta. 



«Naaman, căpetenia oştirii împăratului Siriei, avea 
trecere înaintea stăpînului său şi mare vază; căci prin 
el izbăvise Domnul pe Sirieni. Dar omul acesta tare şi 
viteaz era lepros.» (2 Împărați 5:1)

Naaman avea tot ce dorea pentru 
bunăstarea lui fizică și socială:

 Era generalul armatei siriene.

 Era nobil și foarte bogat («mare vază»).

 Era foarte apreciat de rege.

 Era folosit de Dumnezeu.

 Era extrem de curajos.

Dar avea o «mică» problemă: era lepros.

Asemenea multor bolnavi vindecați de Isus, 
Dumnezeu a folosit nevoia de a fi vindecat de 
această boală teribilă  pentru a-l pune pe 
Naaman în contact cu aceia care puteau să-l 
aducă pe calea vieții veșnice.



 Nu a uitat de Dumnezeu.

 Nu a gândit rău de cei care o obligau să le 
slujească.

 Plină de dragostea lui Dumnezeu, a simțit 
împreună cu stăpânul ei bolnav. 

 A avut încredere că profetul putea să îl 
însănătoșească pe Naaman de lepră, chiar 
dacă era străin. 

 Părinții săi au învățat-o că pentru 
Dumnezeu nimic nu este imposibil. 

Această fetiță captivă nu s-a lăsat 
impresionată de circumstanțele adverse în 
care se afla, ci a dat mărturie chiar acolo unde 
Dumnezeu a trimis-o.

«Şi Sirienii ieşiseră în cete la o luptă, şi aduseseră roabă pe o fetiţă din 
ţara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Şi ea a zis stăpânei 
sale: „Oh, dacă domnul meu ar fi la proorocul acela din Samaria, 
proorocul l-ar tămădui de lepra lui!“» (2 Împărați 5:2-3)



«Şi Sirienii ieşiseră în cete la o luptă, şi aduseseră roabă pe o fetiţă din 
ţara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Şi ea a zis stăpînei 
sale: „Oh, dacă domnul meu ar fi la proorocul acela din Samaria, 
proorocul l-ar tămădui de lepra lui!“» (2 Împărați 5:2-3)

«Părinții s-au achitat bine de răspunderile lor, iar 
rezultatul a fost această minunată mărturie în 
favoarea Dumnezeului lui Israel într-o țară care nu-L 
cunoştea. Naaman a aflat despre o putere dincolo 
de puterea oamenilor pentru că un tată credincios 
şi o mamă din Israel au crescut pe copilul lor să 
iubească şi să se încreadă în Domnul.»

Comentarii Biblice Adventiste, asupra versetului 2 Împăra ți 5:3



«Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, 
că împăratul lui Israel şi-a sfâșiat 
hainele, a trimes să spună împăratului: 
„Pentruce ţi-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să 
vină la mine, şi va şti că este un prooroc 
în Israel.“» (2 Împărați 5:8)

Elisei a fost chemat în lucrarea profetică de 
Ilie, care îndeplinea ordinul divin 

(1 Împ. 19:16).

La separarea de Ilie, Elisei i-a cerut o 
binecuvântare specială: «o îndoită măsură 
din Duhul tău» (2 Împ. 2:9).

Cu puterea Duhului Sfânt, a realizat miracole 
care au fost egalate numai de Isus (învieri, 
hrăniri miraculoase, vindecări, …).

În fața fastului, gloriei și bogățiilor lui 
Naaman, Elisei nici măcar nu s-a prezentat, 
ci i-a trimis un mesaj de salvare. 

Meritul miracolului nu trebuia să fie al 
profetului, ci al lui Dumnezeu. 



«Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească, şi au zis: „Părinte, dacă 
proorocul ţi-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut?”» (2 Împărați 5:13)

Orgoliul lui Naaman era pus la încercare la 
fiecare pas pe care îl făcea.

Când profetul nu l-a întâmpinat personal, nici 
nu a făcut vreo magie prin care să îl vindece, 
ba chiar i-a cerut să se scalde în Iordan, 
Naaman a explodat de furie. 

În acel moment, Dumnezeu s-a folosit de 
proprii lui slujitori (păgâni, ca și el) pentru a 
înfrânge definitiv orgoliul lui.

1. A acceptat sfatul unei sclave străine.
2. A fost greșit interpretat de regele lui Israel.
3. Profetul nu a binevoit a-l întâmpina 

personal.
4. I s-a cerut să se scalde într-un râu murdar.



«Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Cînd a ajuns, s-a 
înfăţişat înaintea lui, şi a zis: „Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe 

tot pământul, decât în Israel “… căci robul tău nu mai vrea să mai aducă 
altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului.» 

(2 Împărați 5:15, 17)

Convertirea lui Naaman a fost completă, cu toate că reminiscen țele vechilor 
credințe nu au dispărut imediat (2 Împărați 5:17-18).

Naaman a învățat două lecții importante: să aibă credință; și să asculte
ordinele lui Dumnezeu.

Când Elisei i-a respins darurile 
pe care i le oferea, Naaman a 
învățat o a treia lecție : 
mântuirea este prin har.



«Comportamentul acestei fete roabe, felul în care
s-a purtat în acel cămin păgân sunt o mărturie
puternică despre puterea educației din primii ani
de viață în cămin. Nu există o însărcinare mai
înaltă decât aceea încredințată taților și mamelor
în îngrijirea și educarea copiilor lor. Părinții au de
a face chiar cu temeliile deprinderilor și
caracterului. Prin exemplul și învățătura lor se
hotărăște în mare măsură viitorul copiilor lor …
Când au educat-o pentru Dumnezeu, părinții
acelei fete israelite nu-i cunoșteau viitorul. Dar ei
au fost credincioși însărcinării lor, iar în căminul
comandantului oștirii siriene copila lor a dat
mărturie despre Dumnezeul pe care învățase să-L
cinstească.»

E.G.W. (Profe ți și regi, pag. 240-241)
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