
πάθω· επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ 
αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού.  
Kαι καθώς πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: 
Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας στον άλλον· 
επειδή, σας λέω, ότι δεν θα πιω από το γέννημα της 
αμπέλου, μέχρις ότου έρθει η βασιλεία τού Θεού.
Kαι παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε, και 
έδωσε σ’ αυτούς, λέγοντας: Tούτο είναι το σώμα μου, 
που δίνεται για σας· αυτό να κάνετε στη δική μου 
ανάμνηση.
Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: 
Tούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση 
το αίμα μου, που χύνεται για σας.

ΛΟΥΚΑΣ 22, 14-20
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Κώστας Τσεβάς

Kαι όταν ήρθε η ώρα,  
κάθησε στο τραπέζι, 
και οι δώδεκα 
απόστολοι μαζί Του. 
Kαι τους είπε: Πολύ 
επιθύμησα να φάω  
με σας αυτό το 
Πάσχα, προτού να 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

http://www.glfchurch.gr
http://www.glfchurch.gr


Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

Ύμνος

Ψάλλετε τα μεγαλεία Του

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ψαλμό 145

Ύμνοι

Όλα τα έργα Σου
Σε Σένα πιο κοντά
Μες στον Χριστό

Θεός το φρούριον υμών

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Αποκάλυψη

Ομιλία

Ο Ων, ο Ην
και ο Ερχόμενος / Όσιος

Κώστας Τσεβάς

Ύμνος

Καθώς ειμί ελεεινός

Δείπνο Κυρίου
Εισήγηση

Προσευχές ευχαριστίας

Ύμνος
Απ’ το αίμα του σταυρού Σου 

Ύμνος

Τί είμ’ εγώ

Ο Ων, ο Ην και ο Ερχόμενος / Όσιος

ο ερχομενοσ

αποκαλυψη 1: 4

4 Ο Ιωάννης προς τας επτά εκκλησίας τας εν τη Ασία· 
χάρις υμίν και ειρήνη από του ο ων και ο ην και ο 
ερχόμενος· και από των επτά πνευμάτων, τα οποία 
είναι ενώπιον του θρόνου αυτού.

αποκαλυψη 1: 8

8 Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο 
Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο 
παντοκράτωρ.

αποκαλυψη 4: 8

8 Και τα τέσσαρα ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά εξ 
πτέρυγας κυκλόθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα 
οφθαλμών, και δεν παύουσιν ημέραν και νύκτα λέγοντα· 
Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ην 
και ο ων και ο ερχόμενος.

Η αλλαγή του ονόματος Κυρίου στο βιβλίο της 
Αποκάλυψης από «Ερχόμενος» σε «Όσιος»

  Νόημα και χρήση των όρων στην 
αρχαιότητα

  Πιθανές εκδοχές αλλαγής του όρου

ο οσιοσ

αποκαλυψη 15: 4

4 Τις δεν θέλει σε φοβηθή, Κύριε, και δοξάσει το 
όνομά σου; διότι είσαι μόνος όσιος, διότι πάντα 
τα έθνη θέλουσιν ελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν 
σου, διότι αι κρίσεις σου εφανερώθησαν.

αποκαλυψη 16: 5

5 Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα· 
Δίκαιος είσαι, Κύριε, ο ων και ο ην και ο όσιος, 
διότι έκρινας ταύτα·


