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Bătălia pentru sufletul unui păcătos - cazul Naaman  

2 Împăraţi 5:1-19a 
Introducere 

• Harul lui Dumnezeu se revarsă cu generozitate și peste Neamuri!  
• Dumnezeu dorește să cucerească inima acestui sirian pe nume Naaman și să îl transforme într-un 

martor al Său, într-un vas al harului Său în țara Siriei.  
• Paşii făcuţi de Dumnezeu spre inima lui Naaman ne vorbeşte despre înţelepciunea şi despre 

dragostea Lui. 
1. Domnul îi trimite o lepră lui Naaman.  

• Lepra are și rolul să îl smerească.  
• Suferința naște marile întrebări care ne conduc în cele din urmă către Dumnezeu.  

 
2. Dumnezeu lucrează prin oameni, prin vasele Sale sfinte - fetiţa   

a. Fetiţa are o inimă sensibilă 
b. Fetița are o credință uimitoare.  

o Ea crede că Dumnezeu este cu Elisei,  
o Ea crede că Dumnezeul lui Elisei este Dumnezeul adevărat,  
o Ea crede și că acest Dumnezeu este Bun şi Atotputernic (că poate să vindece lepra lui 

Naaman, și că El cu siguranță vrea să o facă.) 
o Fetiţa crede în Dumnezeu chiar dacă acest Dumnezeu Atotputernic și Bun nu a făcut 

nimic să o apere când sirienii au luat-o din familia ei și au dus-o într-o țară străină.  
c. Fetița este convingătoare. Este așa de convingătoare încât soția lui Naaman crede, 

Naaman însuși crede, și chiar împăratul Siriei crede, și-l trimite astfel la împăratul lui Israel!  
3. Cel care nu are credință este tocmai împăratul lui Israel - Ioram   

• Prin necredința sa, el pune în pericol procesul mântuirii acestui om, el este gata să fărâme tot ce 
contruise Domnul cu atâta grijă în inima acestui om.  

• Dacă o fetiță știa de minunile lui Elisei, oare nu știa împăratul? Vezi 2 Împăraţi cap 3 
• Domnul face ca reacția împăratului să ajungă la urechile lui Elisei, și acesta trimite vorbă să îl 

cheme pe Naaman la el.  
4. Elisei îl testează pe Naaman - nu răspunde așteptărilor lui.  

• Elisei nu este lipsit de politețe, dar îi propune o altă cale: o cale a smereniei și a harului.  
• Elisei era reprezentatul lui Dumnezeu. Naaman nu se poate apropia nici de sus și nici măcar de la 

egal al egal de Elisei și de Dumnezeul lui. Singura modalitate de a se apropia de Dumnzeul harului 
este de jos.  

• Harul este har, dar nu este pentru cei mândri sau pentru cei care se cred plini de merite. Harul nu 
poate fi nici meritat, nici cumpărat.  

5. Intervin slujitorii.  
• Slujitorii îl conving pe Naaman să asculte de Elisei.  
• Și aici e momentul cheie. El a ascultat de glasul unei adolescente, și acum ascultă de glasul 

slujitorilor săi şi se smerește. 
6. Minunea se produce și Naaman este vindecat de lepră!  

• Ceea cea nu au putut face toți zeii sirienilor și toți vracii, Dumnezeul lui Israel face într-o singură 
clipă; dar într-o clipă de smerenie, supunere și ascultare.  

• Un atribut fundamenlat al credinței autentice smerenia. Dacă ea lipsește, atunci credința nu poate 
fi una autentică, mântuitoare  

7. Reacția lui Elisei: nu vrea să primească nimic din partea lui Naaman.  
• Nu că era rău să primească sau că nu erau nevoi în Israel; dar miza era mântuirea lui Naaman, 

miza era ca Naaman să înțeleagă cu adevărat cine este Domnul.  
• Dacă Elisei ar fi primit banii, Naaman ar fi putut spune că într-un fel și-a cumpărat vindecarea, că i 

s-a cuvenit.  
Încheiere 

• Eşti un factor de câştigare a inimii celor pierduţi, sau eşti o piedică în calea victoriei? 
• Eşti un împreună lucrător cu Dumnezeu? 
• Ai deplină încredere în înţelepciunea şi bunătatea lui Dumnezeu, şi în felul în care lucrează El la 

inima celor pierduţi? 


