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Ύμνος

Ας αντηχούν τραγούδια

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ησαϊα 60

Ύμνοι

Φως τ’ ουρανού
Ω Κύριέ μου πόσο Σε θαυμάζω
Είσαι κοντά μου πάντα Εσύ
Χιλιάδες λόγοι

Βιβλικό Ανάγνωσμα
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Ομιλία

Μια διαφορετική οπτική

Ύμνος

Ευλογημένε Θεέ 

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Τη στιγμή
Ψάλλε ψυχή μυστικά

Ύμνος

Νύχτα γλυκιά - Νυξ ιερά

ΥΜ
ΝΩ

ΔΙ
Α

Μ
ΗΝ

ΥΜ
Α

ΔΕ
ΙΠ
ΝΟ

 Κ
ΥΡ

ΙΟ
Υ

1 Ο Κύριος είπε στο Σαµουήλ: «Ως πότε θα είσαι λυπηµένος για το Σαούλ, που τον απέρριψα από το βασιλικό του αξίωµα στον 
Ισραήλ; Γέµισε το δοχείο σου µε λάδι και πήγαινε. Εγώ σε στέλνω στον Ιεσσαί, το Βηθλεεµίτη, γιατί έχω βρει ανάµεσα στους γιους του, 
το βασιλιά που χρειάζοµαι». 2 Ο Σαµουήλ απάντησε: «Πώς να πάω; Άµα το µάθει ο Σαούλ θα µε σκοτώσει». Ο Κύριος είπε: «Πάρε 
µαζί σου ένα νεαρό δαµάλι και θα πεις ότι πήγες εκεί για να προσφέρεις θυσία στον Κύριο. 3 Στην τελετή θα προσκαλέσεις και τον 
Ιεσσαί κι εγώ θα σου φανερώσω τι να κάνεις· θα µου χρίσεις βασιλιά εκείνον που θα σου πω». 4 Ο Σαµουήλ έκανε όπως του είπε ο 
Κύριος και πήγε στη Βηθλεέµ. Οι πρεσβύτεροι της πόλης έτρεξαν φοβισµένοι να τον προϋπαντήσουν και τον ρωτούσαν: «Ήρθες για 
καλό;» 5 «Για καλό» απάντησε εκείνος. «Ήρθα για να προσφέρω θυσία στον Κύριο. Εξαγνιστείτε κι ελάτε µαζί µου στην τελετή». 
Κάλεσε επίσης τον Ιεσσαί και τους γιους του να εξαγνιστούν και να συµµετάσχουν στη θυσία.
6 Όταν έφταναν εκεί, είδε ο Σαµουήλ τον Ελιάβ και σκέφτηκε: «Ασφαλώς, ο άνθρωπος που στέκεται εδώ ενώπιον του Κυρίου, αυτός 
είναι ο εκλεκτός του». 7 Αλλά ο Κύριος είπε στο Σαµουήλ: «Μη σου κάνει εντύπωση η µορφή του και το ψηλό του ανάστηµα, γιατί εγώ 
δεν τον εγκρίνω. Εγώ δεν κρίνω µε ανθρώπινα κριτήρια. Ο άνθρωπος βλέπει τα φαινόµενα, εγώ όµως βλέπω την καρδιά».
8 Τότε κάλεσε ο Ιεσσαί τον Αβιναδάβ και τον παρουσίασε στο Σαµουήλ, αλλά ο Σαµουήλ είπε: «Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος». 
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9 Μετά ο Ιεσσαί παρουσίασε τον Σαµµά. «Ούτε αυτόν τον διάλεξε ο Κύριος», είπε ο 
Σαµουήλ. 10 Ο Ιεσσαί παρουσίασε εφτά από τους γιους του στο Σαµουήλ. Κι ο 
Σαµουήλ του είπε: «Κανέναν απ’ αυτούς δεν έχει διαλέξει ο Κύριος». 11 Μετά τον 
ρώτησε: «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου;» Εκείνος απάντησε: «Αποµένει ακόµα ο 
µικρότερος, αλλ’ αυτός βόσκει τα πρόβατα». «Στείλε και φέρ’ τον», του είπε ο 
Σαµουήλ· «δε θα καθίσουµε στο τραπέζι πριν να ’ρθεί κι αυτός εδώ».
12 Ο Ιεσσαί έστειλε κι έφερε το Δαβίδ. Ήταν ξανθός, µε σπινθηροβόλο βλέµµα κι 
ωραίο πρόσωπο. Ο Κύριος είπε στο Σαµουήλ: «Σήκω και χρίσε τον, αυτός είναι». 
13 Πήρε λοιπόν ο Σαµουήλ το δοχείο µε το λάδι και τον έχρισε βασιλιά µπροστά 
στους αδερφούς του. Τότε ήρθε το Πνεύµα του Κυρίου στο Δαβίδ κι από κείνη την 
ηµέρα έµεινε µαζί του. Μετά ο Σαµουήλ έφυγε και γύρισε στη Ραµά.

Μια διαφορετική οπτική που

✴ φέρνει ελπίδα (εδ. 1-5)

✴ κοιτάζει την καρδιά (εδ. 6-13)


