
Hon var långt hemifrån slavflickan, i Aram. 
Naaman, högste befälhavare i kungens armé, 

hade tagit henne som fånge när han varit och krigat 
i Israel. Hon fick bli tjänsteflicka hos Naamans fru. 
Vi vet inte flickans namn, men vi förstår att hon var 
snäll och tillgiven. Kanske hette hon Mirjam.

Naaman var en modig stridsman. Kungen gillade 
honom. Men Naaman led av spetälska. Han hade 
fula röda och vita sår på hela hans kroppen.

I Israel måste dom som hade denna sjukdom bo 
för sig själva, utanför staden eller byn. Men så var 
det inte i Aram. Naaman bodde hemma, men det 
var jobbigt att ha alla dessa sår på kroppen. Tror du 
att Naaman varit hos doktorn för att få hjälp? Säkert! 
Men det fanns inga medel som kunde bota honom.

NAAMAN OCH GUDSMANNEN ELISA
Gudsmannen Elisa bodde i Israel. Han var profet, en 

man som talade Guds Ord till folket. Slavflickan Mirjam 
glömde honom inte, fast hon var långt hemifrån.

Mirjam såg hur svårt det var för Naaman att ha spetäls-
ka. Hon var inte arg på honom för att han fört bort henne 
hemifrån som fånge. Hon ville att han skulle bli frisk. En 
dag sa hon till sin husmor, Naamans fru: ”Jag vet vem som 
kan hjälpa herr Naaman. Om han besökte profeten Elisa i 
Samarien, skulle Gud bota honom.” 

När Naaman berättade detta för kungen, sade han: ”Du 
måste åka dit. Jag ska sända med dig ett brev till Israels 
kung så att han tar emot dig väl.”

Naaman och hans tjänare förberedde sig för resan. De 
tog gåvor med sig, tusentals silvermynt och högtidskläder. 
Efter en lång resa kom de till Israel. De knackade inte på 
hos Elisa utan for direkt till kungens palats.

Israels kung blev mycket rädd när han läste brevet som 
Arams kung sänt. Han bad honom att bota Naaman. ”Jag 
kan inte bota någon, sade kungen. Han söker någon an-
ledning att kriga mot oss.”

”DOPPA DIG I JORDAN SJU GÅNGER” 
När Elisa hörde om detta skickade han ett meddelande 

till  kungen, att Naaman skulle komma till honom. 
Naaman trodde att Elisa skulle komma ut och välkomna 

honom, men gudsmannen sände bud och sade bara att 
han skulle doppa sig sju gånger i Jordanfloden.

Befälhavaren Naaman blev rasande. Hur kunde Elisa be 
honom att doppa sig i Jordanfloden! Hemma i Aram fanns 
det mycket renare floder. Nej minsann, det skulle han inte!

Hans tjänare frågade honom: ”Om profeten hade bett dig 
göra något svårt, skulle du ha gjort det?” De övertygade 
honom om att lyda profeten och doppa sig i Jordanfloden.

Naaman doppade sig! En, två, tre, fyra, fem, sex gånger. 
Men ingenting hände! Fast när han doppade sig en gång 
till hände det fantastiska. Han kom upp ur vattnet helt åter-
ställd. Hans hud var ren och fin som på ett litet barn!

Gissa om Naaman var glad! Omedelbart for han för 
att tacka Elisa och erbjöd honom gåvor. ”Jag kan inte ta 
emot gåvor för ett under som Gud har gjort,” sade Elisa. 
Naaman lovade då att från den dagen tjäna Gud och inte 
tillbedja andra gudar. Mycket glad återvände han hem!

GEHASIS GIRIGHET
Gehasi var Elisas tjänare. Det verkade helt fel för honom 

att Elisa inte hade tagit emot Naamans gåvor. Han sprang 
efter honom och lurade till sig silvermynt och högtidskläder 
som Naaman erbjudit gudsmannen Elisa.

När Gehasi återvände frågade Elisa honom var han varit. 
Vad tror du Gehasi sade? ”Jag har inte varit någonstans,” 
svarade han. Men han kunde inte lura Elisa. Gud visade 
honom precis vad Gehasi hade gjort.

Man kan inte lura Gud. Som straff, kom Naamans 
spetälska över Gehasi, och över hans barn och barnbarn. 
Från den stunden var han helt spetälsk med en hy vit som 
snö. Han betalade ett mycket dyrt pris för sin girighet.

MODIG SOM SLAVFLICKAN
Slavflickan var modig. Trots att hon var i ett främmande 

land, glömde hon inte sin Gud. För att hon var modig och 
berättade om gudsmannen Elisa räddade hon sin herre från 
den hemska sjukdom han hade. Men ännu viktigare än att 
Naaman blev botad är att han lärde känna den levande och 
sanna Guden och beslutade sig för att följa honom.

Du kan vara modig som slavflickan, som inte glömde sin 
Gud. Du kan berätta för andra om Jesus och hans kärlek. 
Är du villig att tjäna Gud vad som än händer?

Naaman for ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. 2 Kungaboken 5:14
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