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μένει ενωμένος με μένα και εγώ 
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1 Ο Νεεµάν, αρχιστράτηγος του συριακού στρατού, απολάµβανε τη 
µεγάλη εκτίµηση και την εύνοια του κυρίου του, γιατί µέσω αυτού ο 
Κύριος είχε δώσει τη νίκη στους Συρίους. Ο ισχυρός αυτός άνθρωπος, 
όµως, ήταν λεπρός. 2 Οι Σύριοι σε µια από τις επιδροµές τους, είχαν 
αιχµαλωτίσει από τη χώρα του Ισραήλ µια µικρή κόρη, η οποία έγινε 
υπηρέτρια στη γυναίκα του Νεεµάν. 3 Μια µέρα το κορίτσι είπε στην κυρία 
της: «Μακάρι να απευθυνόταν ο κύριός µου στον προφήτη που είναι στη 
Σαµάρεια! Αυτός θα τον θεράπευε από τη λέπρα του».
4 Ο Νεεµάν παρουσιάστηκε στον κύριό του, το βασιλιά, και του είπε: 
«Έτσι κι έτσι είπε η µικρή Ισραηλίτισσα δούλη». 5 Ο βασιλιάς των Συρίων 
τού είπε: «Πήγαινε τώρα, κι εγώ θα σου δώσω να πας ένα γράµµα στο 
βασιλιά του Ισραήλ». Έτσι ο Νεεµάν έφυγε, παίρνοντας µαζί του δέκα 
τάλαντα ασήµι, έξι χιλιάδες σίκλους χρυσάφι και δέκα γιορτινές φορεσιές. 
6 Έφερε στο βασιλιά του Ισραήλ και το γράµµα που έλεγε: «Με το 
γράµµα µου αυτό σου στέλνω το Νεεµάν, τον αρχιστράτηγό µου, να τον 
θεραπεύσεις από τη λέπρα του».
7 Ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν διάβασε το γράµµα, έσκισε τα ρούχα του 
και είπε: «Θεός είµαι εγώ για να θανατώνω ή να φέρνω πίσω τη ζωή, 
ώστε αυτός να µου στέλνει εδώ έναν άνθρωπο για να τον θεραπεύσω 
από τη λέπρα του; Προσέξτε και θα το δείτε πως αυτός γυρεύει πρόφαση 
για να συγκρουστεί µαζί µου».
8 Όταν ο Ελισαίος, ο άνθρωπος του Θεού, άκουσε ότι ο βασιλιάς του 
Ισραήλ έσκισε τα ρούχα του, του παράγγειλε: «Γιατί έσκισες τα ρούχα 
σου; Στείλε τον, σε παρακαλώ, σ’ εµένα και θα µάθει ότι υπάρχει 
προφήτης στον Ισραήλ».
9 Έτσι ο Νεεµάν ήρθε µε τ’ άλογά του και την άµαξά του και στάθηκε στην 
πόρτα του σπιτιού του Ελισαίου. 10 Αλλά ο Ελισαίος του έστειλε κάποιον 
και του παρήγγειλε: «Πήγαινε να βουτήξεις εφτά φορές στον Ιορδάνη και 
το σώµα σου θα γιατρευτεί και θα καθαριστεί».

11 Τότε ο Νεεµάν οργίστηκε κι έφυγε λέγοντας: «Εγώ περίµενα ότι αυτός 
θα ερχόταν να µε συναντήσει και θα στεκόταν να επικαλεστεί το όνοµα 
του Κυρίου, του Θεού του, και θ’ ακουµπούσε µε το χέρι του το άρρωστο 
µέρος να µου γιατρέψει την λέπρα. 12 Ο Αβανά και ο Φαρπάρ, οι ποταµοί 
της Δαµασκού, δεν είναι καλύτεροι από όλα µαζί τα νερά του Ισραήλ; Δεν 
θα µπορούσα να λουστώ σ’ εκείνα τα ποτάµια και να καθαριστώ;»
Έτσι έκανε στροφή κι έφυγε οργισµένος. 13 Οι δούλοι του όµως τον 
πλησίασαν και του είπαν: «Κύριέ µας, αν ο προφήτης σού είχε ζητήσει 
κάτι µεγάλο, δε θα το έκανες; Πόσο µάλλον τώρα, που σου λέει απλώς να 
βουτήξεις στο νερό και θα καθαριστείς!» 14 Έτσι ο Νεεµάν κατέβηκε στις 
όχθες του Ιορδάνη και βουτήχτηκε στα νερά εφτά φορές, όπως του είχε 
πει ο Ελισαίος. Τότε το σώµα του καθαρίστηκε κι έγινε όπως το σώµα 
µικρού παιδιού.
15 Αµέσως ο Νεεµάν, µαζί µε όλη τη συνοδεία του, γύρισε στον άνθρωπο 
του Θεού, στάθηκε µπροστά του και είπε: «Πράγµατι, τώρα ξέρω ότι δεν 
υπάρχει Θεός πουθενά στη γη, παρά µόνο στον Ισραήλ. Και τώρα δέξου, 
σε παρακαλώ, ένα δώρο από το δούλο σου». 16 Αλλά ο Ελισαίος είπε: 
«Ορκίζοµαι στον αληθινό Θεό που υπηρετώ· κανένα δώρο δε θα πάρω». 
Ο Νεεµάν επέµενε, αλλά ο Ελισαίος αρνήθηκε.
17 Τότε είπε ο Νεεµάν: «Αν όχι, τότε σε παρακαλώ, ας µου δοθεί λίγο 
χώµα, ίσο µε δύο φορτώµατα µουλαριών, γιατί από τώρα και στο εξής 
εγώ δε θα προσφέρω ολοκαυτώµατα και θυσίες σ’ άλλους θεούς, παρά 
µόνο στον Κύριο. 18 Μόνο παρακαλώ τον Κύριο για το εξής ζήτηµα: Όταν 
ο κύριός µου, ο βασιλιάς της Συρίας, µπαίνει στο ναό του θεού Ριµµών 
για να προσκυνήσει, είµαι υποχρεωµένος κι εγώ που τον συνοδεύω να 
προσκυνώ µαζί του, γιατί στηρίζεται στο χέρι µου. Ας µε συγχωρήσει, 
λοιπόν, εκ των προτέρων ο Κύριος γι’ αυτή την πράξη µου».
19 Ο Ελισαίος του είπε: «Πήγαινε στο καλό».
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