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8 Eliáš si vzal plášť, zvinul ho a udrel ním na vodu. Tá sa rozostúpila na obe strany, takže 
obaja prešli po suchu. 9 Ako tak prechádzali, povedal Eliáš Elizeovi: Žiadaj si, čo ti mám 
urobiť, prv než budem od teba vzatý. Elizeus povedal: Nech spočinie na mne, prosím,  
dvojnásobný diel tvojho ducha. 10 Povedal: Ťažko splniteľnú vec si žiadaš. No ak ma uvidíš, 
ako budem od teba vzatý, stane sa to, inak však nie. 11 Ako sa tak prechádzali a zhovárali, 
objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie oddelili oboch od seba a Eliáš sa vo víchrici 
vznášal do neba. 12 Elizeus to videl a kričal: Otec môj, otec môj, vozy Izraela a jeho jazda! 
Viac ho už nevidel. Nato vzal svoj odev a roztrhol ho na dvoje. 13 Potom zdvihol plášť, ktorý 
padol z Eliáša, vrátil sa a zastal na brehu Jordána. 14 Vzal plášť, udrel ním na vodu a zvolal: 
Kde je Hospodin, Boh Eliáša, i on sám? Keď udrel na vodu, rozostúpila sa na obe strany a 
Elizeus prešiel. 
19 Muži toho mesta vraveli Elizeovi: Ako náš pán vidí, mesto je vhodné na bývanie, no voda 
je zamorená a kraj trpí potratmi. 21 podišiel k vodnému prameňu, vsypal ta soľ a povedal: 
Ozdravujem túto vodu. Už nebude spôsobovať smrť ani potraty. 22 Tá voda je dodnes podľa 
slova, ktoré vyriekol Elizeus, uzdravená.
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1 Naáman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, 
pretože skrze neho doprial Hospodin Sýrčanom víťazstvo. Ten muž, udatný hrdina, bol však 
malomocný. 2 Raz vyrazili sýrske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo  
Naámanovej žene. 3 Raz povedalo svojej panej: Keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je 
v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. 
10 Elizeus mu po poslovi odkázal: Choď, umy sa sedemkrát v Jordáne a telo budeš mať opäť 
zdravé ako predtým. 11 Naáman však nahnevane odišiel. Povedal: Myslel som si, že on sám 
vyjde, postaví sa, bude vzývať meno Hospodina, svojho Boha, zamáva rukou nad postihnutým 
miestom a tak ma zbaví malomocenstva. 12 Nie sú azda damaské rieky Abana a Parpar lepšie 
než všetky vody izraelské? Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť? Zvrtol sa a nazlostený 
odišiel. 13 Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho: Otec môj, keby od teba prorok žiadal 
niečo náročného, iste by si to urobil. Na uzdravenie však žiada od teba len: Umy sa a budeš 
čistý! 15 Nato sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, zastal pred ním 
a vyhlásil: Teraz som spoznal, že nikde inde niet Boha, iba v Izraeli. Teraz prijmi, prosím,  
od svojho služobníka dar. 16 Elizeus povedal: Akože žije Hospodin, ktorému slúžim, neprijmem. 
Hoci naliehal, odmietol prijať. 
20 pomyslel si Géchazi, sluha Božieho muža Elizea: Veru môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho  
Naámana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Keď Naáman zbadal, že za ním ktosi beží, 
zoskočil z voza a šiel mu oproti. Spýtal sa: Stalo sa niečo? 22 Odpovedal: Ale nie. Môj pán ma  
posiela s odkazom: Práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efrajimského  
pohoria. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dvoje sviatočných šiat. 25 Sám prišiel a postavil 
sa pred pána. Elizeus sa ho spýtal: Odkiaľže, Géchazi? 26 On nato: Nebol azda môj duch  
pri tom, keď sa ktosi na voze obrátil, aby sa stretol s tebou? Je vhodný čas nadobúdať si  
peniaze, šatstvo, olivové sady, vinice, ovce, dobytok, sluhov a slúžky? 27 Preto natrvalo prilipne 
malomocenstvo k tebe a k tvojmu potomstvu. I vyšiel od neho malomocný, biely ako sneh.
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