
   Miracolul înnoirii lui Naaman!  15.01.2010 
                       2 Împăraţi 5:1-6:7 
 Elisei este tipul slujitorului care a făcut mai multe minuni pentru diferiţi oameni din 
pături sociale diferite. În secţiunea aceasta îl vedem vindecând un general, judecând pe slujitorul 
său, şi recuperând fierul de la secure. Toţi suntem importanţi în ochii Domnului.Elisei a lucrat la 
fel cum a slujit şi Dl Isus la tot felul de oameni.1 Petru 5.7. 
Dacă vindecările sunt minuni, tot minune este şi lucararea de evanghelizare petrecută cu această 
ocazie. Dumnezeu nu doar că a dat o nouă viaţă lui Naaman, ci El i-a dat şi un alt scop pentru 
viaţă, şi o nouă slujire, de fapt i-a dat o viaţă nouă.Naaman=plăcut. Jordan=râul care se scurge în 
jos din Liban spre Marea Moartă.La fel ca Domnul Isus care a venit din cer spre marea noastră 
moartă. 
 Naaman avea să se întoarcă în Aram (Siria) nu doar în calitatea sa de general, ci şi ca 
ambasador al Lui Dumnezeu Jehova. 
  Naaman câştigă dreptul de slujire – Ghehazi şi-l pierde din cauza iubirii de bani şi pierde 
acest drept pentru totdeauna, fiind apucat de acest păcat atât de puternic pe viaţă. 
 
 1.Naaman, omul care primeşte o nouă slujbă ! 
Profetul Ilie este amintit de 29 de ori în N.T.însă Elisei este amintit doar 1 dată.Luca 4.27.  
Naaman era dintre păgâni, comandantul unei oştiri vrăjmaşe evreilor. De ce să vrei să vindeci pe 
aşa oameni? Naaman cumpărase această fetiţă probabil de la hoardele de invadatori care în 
raidurile lor răpeau copiii, iar faptul că este lepros îşi merită soarta. Acei oameni ca şi cei de 
astăzi cer Domnului dreptate. Nu ştiu ce este acela Harul Lui Dumnezeu. Ca şi Naaman păgânul 
şi ei evreii se mâniau la gândul acesta. Nevoia de mântuire a Neamurilor s-a văzut încă de atunci. 
 
a)Starea lui Naaman – păcătos.v.1-3 
 
Împ.Siriei era Ben Hadad, iar al 2 lea om în stat era Naaman. Deşi se pare că era un om mare în 
grad,în spatele mantalei sale de general, era lepros. Lepra în Biblie este un simbol pentru păcat. 
Din v.11 ar reieşi că lepra lui era în stare incipientă, dar se ştia că lepra în timp cuprindea întreg 
organismul, pentru că la acea vreme, lepra nu avea leac, iar în cele din urmă aducea moartea. 
 Doar puterea Lui Dumnezeu poate vindeca lepra. Să ştii suflete, că lepra e ceva care nu 
doare întotdeauna, dar care întotdeauna ucide. Faptul că te faci că nu vezi, că întorci capul şi 
refuzi să vezi realitatea, asta nu înseamnă că nu este adevărat. Există, deci dacă te recunoşti 
bolnav, este un singur Remediu: Hristos. În dragostea Lui, Dumnezeu a îngăduit ca Naaman să ia 
sclavă o fetiţă din rândul evreilor. O fetiţă roabă dar liberă – un om liber, dar rob. Cuvintele 
acelei fetiţe au fost atât de încurajatoare şi pline de putere, încât au convins-o pe stăpâna ei să-l 
trimită pe Naaman la Dumnezeu. 
 Nu subestimaţi niciodată puterea Lui Dumnezeu spusă în cuvinte simple de un copil 
neînsemnat. Lepra: Lev.13.3,7,45,46,52,57.-focul este soluţia. Acel foc L-a trăit Domnul pentru 
noi. 
 
b.Naaman caută vindecarea.v.4-10.  
 
Naaman cere permisiunea de a pleca, şi cere şi o recomandare. Împărat în Israel era Ioram. Cele 
2 ţări erau duşmane. De ce s-a dus Naaman la împărat să ceară vindecarea? De ce s-au dus magii 
la Irod? De ce cară Naaman cu el atâta bogăţie=10 talanţi de argint-340kg.;6000 de sicli=70 



kg.aur;10 haine de schimb. Pentru că şi atunci ca şi azi oamenii cred că trebuie să facă ceva 
pentru mântuirea lor. Cum suntem azi noi mântuiţi? Efeseni 2:8,9.  
 
c.Naaman este invitat la smerenie,şi acceptă foarte greu. Elisei ştia care era problema cu mândrul 
Naaman, de aceea Elisei îl ajută.Cum? Nu-l prea bagă în seamă aşa cum se aştepta el. Doar îi 
spune ce să facă printr-un slujitor de-al lui. Du-te, i-a zis el şi scaldă-te în Iordan de 7 ori şi vei fi 
tămăduit. Astăzi mulţi încă mai cred greşit că dacă se duc fizic la Iordan, acesta le va spăla 
păcatele, dar nu aceasta este învăţătura. Naaman nu a luat decizia de a se duce la Iordan în faţa 
casei lui Elisei, ci probabil în drum spre ţara lui, la un popas.Era hotărât să nu se plece. 
 
d.Împotrivire faţă de Dumnezeu.v.11-12 
De la Damasc la Samaria sunt aproximativ 160 de km.şi de la casa lui Elisei până la Iordan mai 
erau încă 50 de km.şi asta îl supără pe Naaman. De fapt s-a mâniat rău. Nu era de acord cu 
acestea. Motivul supărării lui era mândria. Înainte de a primi har, noi trebuie să ne smerim.                    
1 Petru 5.5.  
Donald Grey Barthhouse:’’toţi au privilegiul să meargă la cer în felul Lui Dumnezeu, sau să 

meargă în iad în felul lor’’. 
Dumnezeu se ocupă de mândria lui Naaman. Eu, Naaman să mă duc, să mă bag într-o apă 
murdară, şi să mă scufund nu 1 dată, ci de 7 ori!? 
 Oare astăzi nu avem aceeaşi situaţie? Oamenii vor să fie mântuiţi în felul lor, mântuirea 
după ureche.Tit 3.5 Nu apa era soluţia, ci acceptarea lucrării Lui Dumnezeu prin Domnul Isus. 
 
e.Încredere în Domnul.v.13-15. Dumnezeu nu i-a cerut ceva greu. Greul L-a dus Domnul la 
Golgota.’’ Credinţa care nu conduce la ascultare, nu este credinţă deloc’’! Cifra 7 aici arată 
desăvârşirea în curăţire promisă de Dumnezeu:’’scaldă-te şi vei fi curat’’. 
Când se vede curat, el ca şi samariteanul lepros de altă dată, se întoarce să îşi arate 
recunsoştinţa.Se dă jos din care, intră în casa umilă a fratelui lui, nu mai e nici un dispreţ, ci este 
dragoste, nu mai e mândru ci iubitor de fraţi. Cerând pământ Naaman vrea să arate că doreşte o 
viaţă nouă.Când se pocăieşte vede imediat cum stau lucrurile şi se îngrijorează cu privire la 
idolatria stăpânului.Hadad=Rimon, zeul sirienilor, zeul tunetului. Vede dificultăţi în slujire.Câtă 
diferenţă face pocăinţa în viaţa acestui om. 
’’Du-te în pace’’-arată că Domnul îl va învăţa ce să facă să se păstreze curat. Ce mărturie, câtă 
schimbare.Ce bucurie va produce, dar şi câtă împotrivire aduce Domnul în vieţile noastre ! 
 
Dacă ai venit azi aici, să ştii sub haina mândriei tale se află lepră, se află păcat, iar acel păcat 
duce în cele din urmă la moarte. Nu un mesaj puternic te mântuie, pentru că este un mesaj 
simplu, ci credinţa în lucarea de la Calvar a Domnului Isus.  
 
Cum vei pleca de aici? Trist şi mânios ca Naaman? Ce bine ar fi dacă lângă tine ai avea persoane 
care ca slujitorii lui să îţi dea un sfat bun. Dă sfatul cel bun. Spune:’’nu ţi se cere un lucru greu, 
de aceea, fă ce ţi se spune’’. 
 
Cu ce slujbă nouă pleacă noul Naaman: să ducă mai departe vestea mântuirii fără compromis. 
Naaman voia compromis, dar Elisei nu-i recomandă asta. 
 



Confruntarea lui Ghehazi cu Elisei: minciună, ascunde,pedeapsă. Evlavia nu este un izvor de 
câştig. 1Tim.6.5 


