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Ύμνος

Θα Τον δοξολογώ

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Ψαλμός 8

Ύμνοι

Η ψυχή μου Σε ποθεί
Μες στον Χριστό
Ω, βεβαιότης ευλογητή
Σε εμπιστεύομαι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Β΄ Βασιλέων 6: 8-23

Ομιλία

Βλέποντας καθαρά

Ύμνος
Τί είμ΄ εγώ

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος

Στον σταυρόν ω Ιησού 

Ύμνος

Από τ΄ Ουρανού τη δόξα
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8 Την εποχή που ο βασιλιάς των Συρίων ήταν σε πόλεµο µε τον Ισραήλ, 
συσκέφθηκε µε τους αξιωµατούχους του κι ύστερα αποφάσισε: «Σ’ αυτόν 
και σ’ εκείνο τον τόπο θα στρατοπεδεύσω». 9 Ο άνθρωπος του Θεού, 
όµως, έστειλε ειδοποίηση στο βασιλιά του Ισραήλ: «Πρόσεξε», του έλεγε, 
«να µην περάσεις από ’κείνο τον τόπο, γιατί εκεί έχουν στήσει ενέδρα οι 
Σύριοι». 10 Έτσι ο βασιλιάς του Ισραήλ είχε τη δυνατότητα να στείλει 
στρατιώτες να επιτηρούν τον τόπο που του υπέδειξε ο άνθρωπος του 
Θεού. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Ο Ελισαίος ειδοποιούσε το 
βασιλιά κι εκείνος έπαιρνε τις προφυλάξεις του.
11 Ο βασιλιάς των Συρίων θορυβήθηκε απ’ αυτή την κατάσταση. 
Συγκάλεσε, λοιπόν, τους αξιωµατικούς του και τους είπε: «Μπορείτε να 
µου πείτε ποιος από σας είναι µε το µέρος του βασιλιά του Ισραήλ;» 
12 Ένας απ’ αυτούς, όµως, του είπε: «Κανείς δεν είναι, κύριέ µου, βασιλιά. 
Αλλά ο προφήτης Ελισαίος, που είναι στον Ισραήλ, αυτός φανερώνει στο 
βασιλιά τους ακόµα κι αυτά που εσύ συζητάς µέσα στο υπνοδωµάτιό 
σου». 13 Τότε ο βασιλιάς διέταξε: «Πηγαίνετε και ψάξτε πού είν’ αυτός, για 
να στείλω να τον συλλάβω».Τον ειδοποίησαν, λοιπόν, ότι είναι στη Δωθάν. 
14 Ο βασιλιάς έστειλε εκεί άµαξες, ιππικό και µεγάλη στρατιωτική δύναµη, 
οι οποίοι ήρθαν νύχτα και περικύκλωσαν την πόλη. 15 Την άλλη µέρα, 
νωρίς το πρωί, όταν ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και 
βγήκε έξω, είδε την πόλη περικυκλωµένη από στρατεύµατα µε άλογα και 
άµαξες. «Αχ, κύριέ µου», είπε στον Ελισαίο, «τι θα κάνουµε τώρα;» 

16 Εκείνος του απάντησε: «Μη φοβάσαι! Αυτοί που είναι µαζί µ’ εµάς, είναι 
περισσότεροι από αυτούς που είναι µαζί µ’ εκείνους». 17 Μετά ο Ελισαίος 
προσευχήθηκε µ’ αυτά τα λόγια: «Κύριε, άνοιξε, σε παρακαλώ, τα µάτια 
του να δει». Ο Κύριος άνοιξε τα µάτια του υπηρέτη και είδε το βουνό 
γεµάτο µε άλογα και πύρινες άµαξες γύρω από τον Ελισαίο.
18 Όταν οι Σύριοι άρχισαν να κινούνται εναντίον του, ο Ελισαίος 
προσευχήθηκε µ’ αυτά τα λόγια: «Κύριε, τύφλωσε όλους αυτούς τους 
στρατιώτες». Κι ο Κύριος τους τύφλωσε, όπως το ζήτησε ο Ελισαίος. 
19 Τότε ο Ελισαίος είπε στους στρατιώτες: «Δεν είναι αυτός ο δρόµος, 
ούτε αυτή η πόλη· ακολουθήστε µε και θα σας φέρω στον άνθρωπο που 
ζητάτε». Και τους έφερε στην Σαµάρεια. 20 Μόλις όµως έφτασε στη 
Σαµάρεια, είπε ο Ελισαίος: «Κύριε, άνοιξε τα µάτια τους, ώστε να δουν». 
Και ο Κύριος άνοιξε τα µάτια τους και είδαν ότι βρίσκονταν µέσα στη 
Σαµάρεια.
21 Ο βασιλιάς του Ισραήλ, µόλις τους είδε, είπε στον Ελισαίο: «Να τους 
θανατώσω, πατέρα µου; Να τους θανατώσω;» 22 «Να µην τους 
θανατώσεις!» απάντησε εκείνος. «Κανονικά δεν µπορείς να θανατώσεις 
αιχµαλώτους πολέµου. Βάλε, καλύτερα, µπροστά τους ψωµί και νερό να 
φάνε και να πιουν και µετά να γυρίσουν στον κύριό τους».
23 Οργάνωσε, λοιπόν, γι’ αυτούς µεγάλο συµπόσιο, όπου έφαγαν και 
ήπιαν. Έπειτα τους άφησε ελεύθερους και πήγαν στον κύριό τους. Από 
τότε σταµάτησαν οι Σύριοι τις επιδροµές στη χώρα του Ισραήλ.
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