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Εσπεριν�	 ∑αββ�του   5.00—6.00 �� 

 
Θε�α Λειτουργ�α Κυριακ�	  9.30—12.30 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am 

  Φεβρουάριος 2015 / February 2015 
Κυριακή             1/2/15 ΑΡΧΗ ΤΡΙΩ∆ΙΟΥ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)   

BEGINNING OF TRIODION LEADING TO LENT (TAX COLLECTOR & PHARISEE)   

9.30-12.30 

∆ευτέρα             2/2/15 Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple  9.30-12.00 

Παρασκευή        6/2/15 Φωτίου Ισαποστόλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του οµολογητού  
Photios the Equal-to-the-Apostles and patriarch of Constantinople the confessor  

9.30-11.30  

Τρίτη                10/2/15 Χαραλάµπους Ιεροµάρτυρος / Hieromartyr Charalambos    9.30-11.30 

Παρασκευή      13/2/15 Εσπερινός Α΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of First Saturday of Souls    6.00-7.00µµ  

Σάββατο           14/2/15 Α΄ Ψυχοσάββατο / First Saturday of Souls  9.30-12.00  

Πέµπτη             19/2/15 Φιλοθέης της Αθηναίας / Philothei the Athenian    9.30-11.30 

Παρασκευή      20/2/15 Εσπερινός Β΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of Second Saturday of Souls   6.00-7.00µµ  

Σάββατο           21/2/15 Β΄ Ψυχοσάββατο / Second Saturday of Souls  9.30-12.00  

∆ΕΥΤΕΡΑ µε ΠΕ-

ΜΠΤΗ 23-26/2/15 
Όλη την πρώτη εβδοµάδα της Μεγάλης Σαρακοστής θα ψάλετε το Μεγάλο Απόδειπνο 

Monday 23/2 -Thursday 26/2 Great Compline for the First Week of Great Lent  

5.00-6.00µµ 

Τετάρτη            25/2/15 Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy    9.30-11.30  

Παρασκευή      27/2/15 Εσπερινός Γ΄ Ψυχοσαββάτου & Α΄ Χαιρετισµοί µε τον Αρχ. Ζαχαρία  
Vespers of Third Saturday of Souls & First Salutations to the Mother of God with Fr Zacharias    

7.00-8.30µµ  

Σάββατο           28/2/15 Γ΄ Ψυχοσάββατο / Third Saturday of Souls 9.30-12.00  

  Μάρτιος 2015 / March 2015  

Τετάρτη              4/3/15 Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy    7.00-9.00µµ  

Παρασκευή        6/3/15 Β΄ Χαιρετισµοί / Second Salutations to the Mother of God   7.00-8.30 µµ  

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
T THEODOSOPOULOS £100. T VASSILIADES £50. ANASTASI MR & MRS £100. 

Μεσηµεριανό φαγητό στην Εκκλησία µας. 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Μιχαλάκης Πιλινάς και η Πρόεδρος της Βοηθητικής Α-

δελφότητας κα. Κυπρούλα Κυπριανίδη, θα προσφέρουν µεσηµεριανό φαγητό στο χολ της 
Εκκλησίας µας την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 1-3.30µµ, για ενίσχυση του 

ταµείου της Εκκλησίας µας. Η τιµή του εισιτηρίου θα είναι £20 µε το ποτό. Παρακαλούµε 
να συνδράµετε την προσφορά των Προέδρων µας. Σας περιµένουµε!!   

GREEK EVENING—ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ 

Η ετήσια Ελληνική βραδιά θα γίνει την Κυριακή 3η Μαΐου 2015 στις 7µµ, στο 

Chancellor’s School, Pine Grove, Brookmans Park, Hatfield AL9 7BN. Τιµή εισι-
τηρίου £30 για µεγάλους και £20 για παιδιά κάτω των δώδεκα ετών.  

Σας περιµένουµε!! 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    
    

01. Τρ�φων 
02. Υπαπαντ� 
03. ∑υ�ε�ν 
04. Ισ"δωρο% 
05. Αγαθ� 
06. Φ�τιο% 
07. Παρθ-νιο% 
08. Ζαχαρ"α% 
10. Χαρ2λα�πο%, Χαρ"κλεια 
11. Βλ2σιο% 
12. Μελ-τιο% 
15. Ευσ-βιο% 
18. Λ-ων 
19. Φιλοθ-η 
23. Πολ�καρπο% 
26. Πορφ�ριο%, Φωτειν� 

    

Χρ:νια Πολλ2  Χρ:νια Πολλ2  Χρ:νια Πολλ2  Χρ:νια Πολλ2      
στου% εορτ2ζοντε%!!στου% εορτ2ζοντε%!!στου% εορτ2ζοντε%!!στου% εορτ2ζοντε%!!    

Από την κοπή της Βασιλόπιτ-

τας στην Εκκλησία µας 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
 

Την Κυριακή 8η Μαρτίου 2015 ο Σύνδεσµος Εφέδρων Καταδροµέων Αγγλίας θα 

τελέσει στην Εκκλησίας µας, το Μνηµόσυνο του Ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. 

 

Ιερατικώς Προϊστάµενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts AL9 6NG.  Tel: 01707 650147 
Website:  www.12apostles.co.uk,  Email:  info@12apostles.co.uk, Fax:  01707 647146 

  

 

 �εσποτικ
 εορτ
 τη 
Χριστιανοσ�νη, σε αν��νη-
ση τη �λευση του �ικρο� 
Χριστο� απ� του γονε� του 
στον Να� των Ιεροσολ��ων 
και τη υποδοχ
 του απ� 
τον πρεσβ�τη ιερ�α ∑υ�ε#ν.  
 Εορτ�ζεται στι 2 Φε-
βρουαρ�ου, �αζ� �ε την αν�-
�νηση του γεγον�το 
του καθαρισ�ο� τη 
Παναγ�α απ� τη λο-
χε�α (σαραντισ��).  
 Η Υπαπαντ
 
του Κυρ�ου ε�ναι ��α 
απ� τι 12 �εγ�λε 
εορτ� τη Ορθ�δο-
ξη Χριστιανικ
 Εκ-
κ λ η σ � α  
( «�ωδεκ�ορ το ν » ) . 
∑τον αγγλ�φωνο κ�-
σ�ο ε�ναι γνωστ
 ω 
Candlemas.  
 Η λ�ξη Υπαπαντ
 ση-
�α�νει προϋπ�ντηση στην 
κοιν
 Ελληνιστικ
.  
Το Εκκλησιαστικ� γεγον� 
τη Υπαπαντ
 του Κυρ�ου, 
που εξιστορε� ο Ευαγγελιστ
 
Λουκ� (β, 22-38), συν�βη 
σαρ�ντα η��ρε �ετ� τη γ�ν-
νηση του Ιησο�.  
 Επειδ
, σ��φωνα �ε το 
Μωσαϊκ� ν��ο, 
ταν το πρ#-
το παιδ� τη οικογ�νεια και 
��λιστα αγ�ρι, �πρεπε να 
αφιερωθε� στον Θε� και συγ-
χρ�νω οι γονε� να προσφ�-
ρουν σε Αυτ�ν ��α �ικρ
 θυ-
σ�α απ� �να ζευγ�ρι τρυγ�νια 

 δ�ο �ικρ� περιστ�ρια.  
 Τον Ιωσ
φ και την Μα-

ρ�α προϋπ�ντησε στο να� ο 
υπερ
λικα ∑υ�ε#ν, ο οπο�ο 
δ�χθηκε τον Ιησο� στην α-
γκαλι� του, η οπο�α φωτ�στη-
κε απ� το Hγιο Πνε��α.  
 Ο πρεσβ�τη ιερ�α 
ε�χε λ�βει υπ�σχεση απ� τον 
Θε� �τι δεν θα πεθ�νει, προ-
το� δει τον Χριστ� και Τον 

ευχαρ�στησε �ε τα λ�για: 
“Νυν απολ�ει τον δο�λον 
σου, ��σποτα κατ� το ρ
�α 
σου εν ειρ
νη, �τι ε�δον οι 
οφθαλ�ο� �ου το σωτ
ρι�ν 
σου, � ητο��ασα κατ� πρ�-
σωπον π�ντων των λα#ν, 
φω ει αποκ�λυψιν εθν#ν 
και δ�ξαν λαο� σου Ισρα
λ”. 
 Αρχικ�, η Υπαπαντ
 
γιορταζ�ταν στον Βυζαντιν� 
κ�σ�ο στι 14 Φεβρουαρ�ου. 
Oταν ��α ��λλον �ικρ
 θρη-
σκευτικ
 εορτ
, την οπο�α 
αν
γαγε σε δεσποτικ
 ο αυ-
τοκρ�τορα Ιουστινιαν� το 
542 �.Χ. και επ�βαλε να εορ-
τ�ζεται στι 2 Φεβρουαρ�ου, 
προκει��νου να ζητ
σει τη 

�εσιτε�α του Κυρ�ου για �να 
λοι�� που ε�χε ενσκ
ψει 
στην επικρ�τει� του.  
Απολυτ)κιο Υπαπαντ./: 
Χα�ρε κεχαριτω��νη Θεοτ�κε 
Παρθ�νε· εκ σου γαρ αν�τει-
λεν ο Oλιο τη δικαιοσ�-
νη, Χριστ� ο Θε� η�#ν, 
φωτ�ζων του εν σκ�τει. Ευ-

φρα�νου και συ Πρε-
σβ�τα δ�καιε, δεξ��ε-
νο εν αγκ�λαι, τον 
ελευθερωτ
ν των ψυ-
χ#ν η�#ν, χαριζ��ε-
νον η��ν, και την Α-
ν�στασιν. 
Κοντ2κιο Υπαπα-
ντ./: 
Ο �
τραν παρθενικ
ν 
αγι�σα τω τ�κω σου, 
και χε�ρα του ∑υ-
�ε#ν ευλογ
σα ω 
�πρεπε, προφθ�σα 

και νυν �σωσα η��, Χριστ� 
ο Θε�. Αλλ' ειρ
νευσον εν 
πολ��οι το πολ�τευ�α, και 
κρατα�ωσον βασιλε�, ου 
ηγ�πησα, ο ��νο φιλ�ν-
θρωπο. 
 

ΑΓΙΟ ΤΡΙΩ�ΙΟ 
Μπα�νου�ε αγαπητο� �ου α-
δελφο� αρκετ� ενωρ� εφ�το 
απ� την Κυριακ
 1η Φεβρου-
αρ�ου 2015 και στην ξεχωρι-
στ
 περ�οδο τη Εκκλησ�α 
�α που λ�γετε ΤΡΙΩ�ΙΟ και 
θα �α οδηγ
σει στην Αγ�α 
και Μεγ�λη Εβδο��δα και 
στην χαρ� του Π�σχα.  

ΚΑΛΟ ΤΡΙΩ�ΙΟ 
∑Ε ΟΛΟΥ∑ 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να Ιανου�ριο �γιναν στην Εκκλη-
σ�α �α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Του Ιω�ννου-Ian γιου του Κωνσταντ�νου και τη� Γεωρ-

γ�α�-Ιω�ννα� Κωνσταντιν�δη, �ε αν�δοχο την ���ητρα-
Αναστασ�α Κωνσταντιν�δου. 

2. Τη� Ε�α�-Mae-Ελ!νη�-Θεοδ#ρα� κ$ρη� του Damian 

McDowell και τη� Ελ!νη� Τσιελεπ�, �ε αν�δοχο την 
Χαρ� Οδυσσ!ω�. 

3. Τη� Αρι�ννα� κ$ρη� του Χαρ�λα�που Κωνσταντ�νου και 
τη� Alexandra Hind, �ε αναδ$χου� τον ∑τ!φανο Χα-
�π!σιη και την Audrey-*ννα Πλαστ�ρα-Phillips. 

 

Ευχ �αστε να σα� ζ�σουν οι Νεοφ$τιστοι! 
 
 

ΚΗ(ΕΙΕ∑: Τον ��να Ιανου�ριο εψ�λλει η εξ$δι-
ο� Ακολουθ�α των αει�ν�στων: 1. Χαρ�λα�που 
Κωνσταντιν�δη  2. Ευαγγελ�α� Κισκ�κη  3. Αφροδ�-
τη� Keeler  4. Ανδρ!ου Γεωργ�ου.    

Αιων�α του� η �ν��η! 

 

EA Associates 
 

CHARTERED ACCOUNTANTS  
&  

REGISTERED AUDITORS               
 

869 HIGH ROAD    LONDON N12 8QA      
TEL: 020 8445 5500    FAX: 020 8445 5656 

Website:  www.eaassociates.co.uk 

Τὰ Ψυχοσάββατα. 
Ποιὰ εἶναι, πότε καὶ γιατί τελοῦνται 
 Μέσα στὴν ἰδιαίτερη µέριµνά της γιὰ 

τοὺς κεκοιµηµένους, ἡ ἁγία Ὀρθόδoξη 

Ἐκκλησία µας ἔχει καθορίσει ξεχωριστὴ ἡµέρα 

τῆς ἑβδοµάδος γι᾿ αὐτούς. Κάθε Σάββατο δη-

λαδή. 

 Ὅπως ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡµέρα τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἔτσι καὶ τὸ Σάββατο 

εἶναι ἡ ἡµέρα τῶν κεκοιµηµένων, γιὰ νὰ τοὺς 
µνηµονεύουµε καὶ νὰ ἔχουµε (ἐπι)κοινωνία 

µαζί τους. Σὲ κάθε προσευχὴ καὶ ἰδιαίτερα στὶς 
προσευχὲς τοῦ Σαββάτου ὁ πιστὸς µνηµονεύει 
τοὺς οἰκείους, συγγενεῖς καὶ προσφιλεῖς, ἀλλὰ 

ζητᾶ καὶ τὶς προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας γι᾿ 
αὐτούς. 
 Στὸ δίπτυχο (χαρτάκι), ποὺ φέρνουµε 

µαζὶ µὲ τὸ πρόσφορο γιὰ τὴ Θεία Λειτουργία, 

ἀναγράφονται τὰ ὀνόµατα τῶν ζώντων καὶ τῶν 

κεκοιµηµένων, τὰ ὁποῖα µνηµονεύονται. 
 Σὲ ἐτήσια βάση ἡ Ἐκκλησία ἔχει καθο-

ρίσει δύο Σάββατα, τὰ ὁποῖα ἀφιερώνει στοὺς 
κεκοιµηµένους της. Εἶναι τὰ Ψυχοσάββατα. 

Τὸ ἕνα πρὶν ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω 

ακολουθούµενο και από τα δύο επόµενα Σάβ-

βατα, καὶ τὸ ἄλλο πρὶν ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς 
Πεντηκοστῆς. 
 Τὸ Ψυχοσάββατο πρὶν ἀπὸ τὴν 

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω ἔχει τὸ ἑξῆς νόηµα: Ἡ 

ἑποµένη ἡµέρα εἶναι ἀφιερωµένη στὴ ∆ευτέρα 

Παρουσία τοῦ Κυρίου. Ἐκείνη τὴ φοβερὴ 

ἡµέρα κατὰ τὴν ὁποία ὅλοι θὰ σταθοῦµε 

µπροστὰ στὸ θρόνο τοῦ µεγάλου Κριτοῦ. Γιὰ 

τὸ λόγο αὐτὸ µὲ τὸ µνηµόσυνο τῶν κεκοιµηµέ-

νων ζητοῦµε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ γίνει ἵλεως καὶ 
νὰ δείξει τὴν συµπάθεια καὶ τὴν µακροθυµία 

του, ὄχι µόνο σὲ µᾶς ἀλλὰ καὶ στοὺς προαπελ-

θόντας ἀδελφούς, καὶ ὅλους µαζὶ νὰ µᾶς κατα-

τάξει στὴν Ἐπουράνια Βασιλεία Του. 

 Μὲ τὸ δεύτερο Ψυχοσάββατο διατρα-

νώνεται ἡ πίστη µας γιὰ τὴν καθολικότητα τῆς 
Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας τὴν ἵδρυση καὶ τὰ γενέ-

θλια (ἐπὶ γῆς) γιορτάζουµε κατὰ τὴν Πεντηκο-

στή. Μέσα στὴ µία Ἐκκλησία περιλαµβάνεται 
ἡ στρατευοµένη ἐδῶ στὴ γῆ καὶ ἡ θριαµβεύου-

σα στοὺς οὐρανούς. 
 Ὁ λόγος ποὺ τὰ καθιέρωσε ἡ 

Ἐκκλησία µας, παρ᾿ ὅτι κάθε Σάββατο εἶναι 
ἀφιερωµένο στοὺς κεκοιµηµένους, εἶναι ὁ 

ἑξῆς: Ἐπειδὴ πολλοὶ κατὰ καιροὺς ἀπέθαναν 

µικροὶ σὲ ἡλικία ἢ στην ξενιτιὰ ἢ στὴν θάλασ-

σα ἢ στὰ ὄρη καὶ τοὺς κρηµνοὺς ἢ καὶ µερικοί, 
λόγῳ πτωχείας, δὲν ἀξιώθηκαν τῶν διατεταγ-

µένων µνηµοσύνων, «οἱ θεῖοι Πατέρες φιλαν-

θρώπως κινούµενοι ἐθέσπισαν τὸ µνηµόσυνον 

αὐτὸ ὑπὲρ πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος εὐσεβῶς 
τελευτησάντων Χριστιανῶν». Συγχρόνως δέ, 

ἐνθυµούµενοι καὶ ἐµεῖς τὸν θάνατο, 

«διεγειρόµεθα πρὸς µετάνοιαν». 
 

Παρακαλώ να κάνετε όλοι κόλλυβα και να 

φέρετε τα ονόµατα των Κεκοιµηµένων αδελ-

φών µας, για να τα διαβάσουµε και να προσευ-

χηθούµε για εκείνους. 

LADIES LUNCH 

ΦΑΓΗΤΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
 

Το ετήσιο µεσηµεριανό φαγητό της Αδελφότητάς µας Ladies Lunch 

για εφέτος θα γίνει το Σάββατο 14/03/2015 στο Tilbury Hall (United 

Reformed Church), Darkes Lane, Potters Bar, Herts EN6 1BZ και ώρα 

12.00 - 15.00. Τιµή εισιτηρίου £20. Σας περιµένουµε! 

 

Ο Ιερατικώς Προϊστάµενος π. 

Ιωσήφ Παλιούρας µε κλιµάκιο 

των Νέων Επιτροπών µε αρχηγό 

τον νέο Πρόεδρο του ∆Σ κ. Μιχά-

λη Πιλινά και την Πρόεδρο της 
ΒΑ κα. Κυπρούλα Κυπριανίδη 

επισκέφτηκαν την Ιερά µας Αρχι-
επισκοπή. 

∆ιακρίνονται επίσης η Γραµµατέ-

ας κ. Έλενα Journet και η Ταµίας 
κ. Ευδοκία Κυπριανού 

Broxbourne Dental Care 
 

Stratos Efstratiou 
Chrisoula Nicolopoulos 

Unit 1, The Precinct 
High Road, Broxbourne 

Herts, EN10 7HY 
Tel: 01992 478 578 

Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας:  Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. ∆ηµητριανός Μελέκης 

2. And in one Lord Jesus Christ, The Only-Begotten 

Son of God, Begotten of the Father before all ages; 

Light of Light, True God of True God, Begotten not 

created; of one essence with the Father, through 

Whom all things were made;  
1 John 1:1-3 – That which was from the beginning [Divine 

nature of Christ who was eternally with the Father from the 

beginning], which we have heard, which we have seen with our 

eyes, which we have looked upon, and our hands have handled 

[The term heard, seen, looked upon and our hands have han-

dled underline the Human nature of Christ], concerning the 

Word of life – the life was manifested [took flesh], and we have 

seen, and bear witness, and declare to you that eternal life 

which was with the Father and was manifested to us – that 

which we have seen and heard we declare to you, that you also 

may have communion with us; and truly our communion is 

with the Father, and with His Son Jesus Christ [Note: St John 

clearly shows that Christ had two natures – Divine and Human.  

He also invites others to communion with the rest of Apostles 

through the Eucharist where Christ is experienced in the 

Church because their communion is with the Father and the 

Son]. 

1 John 1:5 – This is the message which we have heard from 

Him and declare to you, that God is light and in Him is no dark-

ness at all. 

1 John 4:9 – In this the love of God was manifested toward us, 

that God has sent His only begotten Son into the world, that we 

might live through Him. 

1 John 4:15 – Whoever confesses that Jesus is the Son of God, 

God abides in him and he in God. 

1 John 5:20 – And we know that the Son of God has come and 

has given us an understanding, that we may know Him who is 

true, in His Son Jesus Christ.  This is the true God and eternal 

life. [Note: St John the Evangelist states that Jesus is “the true 

God” as “the Son of God”. This does not mean that there exists 

two or three true Gods but only one is the true God, the Father, 

the Son and the Holy Spirit showing the one essence of God.] 

Titus 2:13-14 – looking for the blessed hope and glorious ap-

pearing of our great God and Saviour Jesus Christ, who gave 

Himself for us, that He might redeem us from every lawless 

deed and purify for Himself His own special people, zealous for 

good works. [Note: St Paul states to his spiritual son Titus that 

Jesus is “our great God and Saviour Jesus Christ, who gave 

Himself for us”. Therefore, Jesus is not a lesser god, as Jeho-

vah’s Witnesses state, but The Great God Himself!]  

 

 

3.   Who for us men and for our salvation, came down 

 from the heavens, and was incarnate of the Holy 

 Spirit and of the Virgin Mary, and became man. 

 

Matthew 1:20 - But while he thought about these things, behold, 

an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, 

“Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your 

wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.  

Matthew 1:21 - And she shall bring forth a Son, and thou shall 

call His name JESUS; for He shall save His people from their 

sins. Now this was done, that it might be fulfilled which was 

spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, the Virgin 

shall be with child, and shall bring forth a Son, and they shall 

call His name Emmanuel, which being interpreted is, God with 

us [see also Isaiah 7:14]. 

Luke 1:30-31 – Then the angel said to her, ‘Do not be afraid, 

Mary, for you have found favour with God.  And behold, you 

will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call 

His name JESUS’. 

Luke 1:35 - And the angel answered and said to her, “The Holy 

Spirit will come upon you, and the power of the Highest will 

overshadow you; therefore, also, that Holy One who is to be 

born will be called the Son of God”.  

John 1:14 - And the Word became flesh and dwelt among us, 

and we beheld His glory, the glory as of the Only begotten from 

the Father, full of grace and truth.  

John 12:47 – And if anyone hears My words and does not be-

lieve, I do not judge him; for I did not come to judge the world 

but to save the world. 

John 16:28 - I came forth from the Father and have come into 

the world.  

Acts 13:47 - For so hath the Lord commanded us, saying, I have 

set Thee [Jesus Christ] to be a light of the Gentiles, that Thou 

[Jesus Christ] should be for salvation unto the ends of the earth.  

Romans 1:16 – For I am not ashamed of the gospel of Christ, for 

it is the power of God to salvation for everyone who believes, 

for the Jew first and also for the Greek. 

Galatians 4:4-5 – But when the fullness of the time had come, 

God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to 

redeem those who were under the law, that we might receive the 

adoption as sons. 

                                          

(To Be Continued…)  
 


