
10 Απριλίου 2022

Ύμνος

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ψαλμό 31

Ύμνοι

 

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Α΄ Χρονικών 17: 1-21

Ομιλία
Όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα
Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Ύμνος

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνοι

ΥΜ
ΝΩ

ΔΙ
Α

Μ
ΗΝ

ΥΜ
Α

ΔΕ
ΙΠ
ΝΟ

 Κ
ΥΡ

ΙΟ
Υ

Α΄ ΧΡΟΝΙΚΩΝ 17

1 Ο Δαβίδ είχε πια εγκατασταθεί στο ανάκτορό του. Μια μέρα 
είπε στον προφήτη Νάθαν: «Εγώ κατοικώ σε παλάτι καμωμένο 
από κέδρους, ενώ η κιβωτός της διαθήκης του Κυρίου βρίσκεται 
μέσα σε σκηνή». 2 Ο Νάθαν του απάντησε: «Κάνε αυτό που 
επιθυμείς, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου».
3 Αλλά εκείνη τη νύχτα, ο Θεός μίλησε στο Νάθαν και του είπε: 
4 «Πήγαινε και πες εκ μέρους μου στο δούλο μου το Δαβίδ: “δε 
θα μου χτίσεις εσύ ναό για να κατοικήσω. 5 Εγώ δεν κατοίκησα 
ποτέ σε ναό, από την ημέρα που έβγαλα τους Ισραηλίτες από 
την Αίγυπτο μέχρι σήμερα· πήγαινα από σκηνή σε σκηνή κι από 
κατάλυμα σε κατάλυμα. 6 Απ’ όπου κι αν πέρασα με τους 
Ισραηλίτες, ποτέ μου δεν παραπονέθηκα σε κανέναν από τους 
Κριτές τους, που τους είχα διατάξει να οδηγούν το λαό μου, ότι 
δε μου έχτισαν ναό από κέδρους!”
7 »Πες, λοιπόν, στο δούλο μου το Δαβίδ, ότι εγώ, ο Κύριος του 
σύμπαντος, λέω: “εγώ σε πήρα από το λιβάδι, όπου έβοσκες τα 
πρόβατα, και σ’ έκανα ηγεμόνα του λαού μου, του Ισραήλ. 
8 Ήμουν μαζί σου παντού, όπου πήγαινες, εξαφάνισα όλους 
τους εχθρούς σου από μπροστά σου και σ’ έκανα ονομαστό, σαν 
τους μεγάλους της γης. 9 Όρισα για το λαό μου, τον Ισραήλ, 
έναν τόπο, όπου τον εγκατέστησα μόνιμα. Δε θα μετακινηθεί πια, 
ούτε άνθρωποι ασεβείς θα τον καταπιέζουν, όπως τον 
καταπίεζαν στο παρελθόν, 10 την εποχή, που διόριζα σ’ αυτούς 
Κριτές. Θα υποτάξω όλους τους εχθρούς σου· και σου 
αναγγέλλω πως εγώ, ο Κύριος, θα σου χτίσω οίκο. 11 Όταν 
τελειώσουν οι μέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο 
μετά από σένα έναν γιο σου, κατ’ ευθείαν απόγονό σου, και θα 
του δώσω μια σταθερή βασιλεία. 12 Αυτός θα μου χτίσει ναό κι 
εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. 13 Θα είμαι γι’ 
αυτόν πατέρας κι εκείνος θα μου είναι γιος. Δε θ’ αποσύρω απ’ 
αυτόν την εύνοιά μου, όπως την απέσυρα από τον προκάτοχό 

σου. 14 Αλλά θα τον τοποθετήσω βασιλιά, επικεφαλής του λαού 
μου, για πάντα κι ο θρόνος του θα παραμένει ακλόνητος 
παντοτινά!»
15 Ο Νάθαν ανάγγειλε στο Δαβίδ όλους αυτούς τους λόγους και 
το όραμα. 16 Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε μέσα στη σκηνή, 
παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε: «Ποιος είμαι εγώ, 
Κύριέ μου και Θεέ, και ποια η οικογένειά μου, ώστε να με 
δοξάσεις τόσο πολύ; 17 Και σαν να το θεώρησες μικρό αυτό, 
Θεέ μου, μίλησες ακόμα και για το μακρινό μέλλον της 
οικογένειας του δούλου σου. Μου φέρθηκες, Κύριέ μου και Θεέ, 
σαν να ήμουν κάποιο σπουδαίο πρόσωπο. 18 Τι περισσότερο θα 
μπορούσα να σου πω εγώ ο δούλος σου ο Δαβίδ, για την τιμή 
που μου έκανες; Εσύ βέβαια, γνωρίζεις το δούλο σου. 19 Κύριε, 
όλα αυτά τα μεγάλα έργα τα πραγματοποίησες για χάρη μου, για 
μένα το δούλου σου, όπως ακριβώς το ήθελες, για να 
φανερώσεις την απέραντη μεγαλοσύνη σου. 20 Κύριε, κανείς δεν 
είναι όπως εσύ, και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από σένα, 
όπως ακριβώς το ακούγαμε πάντα να λέγεται. 21 Ποιο άλλο 
έθνος πάνω στη γη είναι σαν το λαό σου τον Ισραήλ, τον οποίο 
ένας Θεός ήρθε και τον ελευθέρωσε από την Αίγυπτο για να τον 
κάνει δικό του λαό; Εσύ μ’ αυτή τη δυναμική σου ενέργεια έκανες 
το όνομά σου μεγάλο και φοβερό, καθώς εξαφάνιζες τα έθνη 
στο πέρασμα του λαού σου.

✓ Αυτό που θέλεις να μου δώσεις δεν 
το χρειάζομαι

✓ Αρκεί εις εσέ η χάρις μου
✓ Ο ναός που θέλεις θα είναι αιώνιος
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