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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 

  Ιούνιος 2015 / June 2015 
∆ευτέρα             1/6/15 Του Αγίου Πνεύµατος / The Holy Spirit 9.30-12.00 

Κυριακή             7/6/15 Αγίων Πάντων / All Saints 9.30-12.30 

Πέµπτη             11/6/15 Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολοµαίου / Bartholomew and Barnabas the Apostles   9.30-11.30  

Τετάρτη            24/6/15 Γενέθλιο Ιωάννου του Προδρόµου / The Nativity of St John the Baptist   9.30-11.30  

Κυριακή           28/6/15 Πανηγυρικός Εσπερινός Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Festal Vespers of the Leaders of the Apostles Peter and Paul    

7.00-8.30µµ 

∆ευτέρα           29/6/15 Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων  
Peter and Paul the Leaders of the Apostles     

9.30-12.30 

∆ευτέρα           29/6/15 Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίων ∆ώδεκα Αποστόλων 
Great Festal Hierarchical Vespers of Holy Twelve Apostles    

7.00-8.30µµ 

Τρίτη                30/6/15 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία µε τον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Γρηγόριο 
Hierarchical Festal Matins and Divine Liturgy of Holy Twelve Apostles with His Eminence 

Archbishop Gregorios    

9.00-12.30   

  Ιούλιος 2015 / July 2015  

Τετάρτη              1/7/15 Κοσµά και ∆αµιανού των Αναργύρων / Cosmas & Damian The Holy Unmercenaries  9.30-11.30 

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
 A CHRISTOFI £100. K DOMETAKIS £160. P KOKKINOU-LOUKA £100. 

GREEK EVENING - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ 

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η Ελληνική µας βραδιά που έγινε την Κυριακή 3η 

Μαΐου 2015, στο Chancellor’s School, Brookmans Park. Τα καθαρά έσοδα από 

την εκδήλωση ανήλθαν στις £6500. Ευχαριστούµε όλους όσους συνέβαλαν στην 

άρτια οργάνωση. Η επόµενη µεγάλη εκδήλωση της Κοινότητάς µας που είναι ο 

ετήσιος χορός µας, θα είναι στα µέσα Νοεµβρίου 2015. 
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ    

    

02. Νικηφ�ρο� 
04. Μ�ρθα 
05. �ωρ�θεο� 
08. Καλλι�πη 
11. Βαρθολο%α&ο�, Βαρν�βα� 
12. Ονο*φριο� 
14. Ελισα&ο� 
22. Ευσ-βιο� 
29. Π-τρο�, Πα*λο� 
30. Απ�στολο� 

    

Χρ�νια Πολλ�  Χρ�νια Πολλ�  Χρ�νια Πολλ�  Χρ�νια Πολλ�      
στου� εορτ�ζοντε�!!στου� εορτ�ζοντε�!!στου� εορτ�ζοντε�!!στου� εορτ�ζοντε�!!    

Φωτογραφικό υλικό από την Ελληνική µας βραδιά 

 

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 

  

 

 Απ� τα �εγαλ�τερα γεγο-
ν�τα τ�� π�στε�� �α� σε Πα-
γκ�σ�ια κλ��ακα ε�ναι το γεγο-
ν�� τ�� Πεντηκοστ��. �ηλ. η 
�λευσι� του Αγ�ου Πνε��ατο� 
και η �δρυσι� τη� Εκκλησ�α� το� 
Χριστο�. Κατ! την η��ρα αυτ� 
οι �αθητ�� το� Χριστο� 
“επλ�σθησαν !παντε� Πνε��α-
το� Αγ�ου”. Εφωτ�σθηκαν και 
�λαβαν τα εφ�δια τη� χ!ριτο� 
για να γ�νουν οι διδ!σκαλοι 
π!ση� τ�� οικου��νη� και φυσι-
κ! οι πρ�τοι ιερουργο� των �υ-
στηρ�ων τ�� σωτηρ�α� που κατ! 
αποκλειστικ� τρ�πο κατ�χει η 
Ορθ�δοξο� Εκκλησ�α �α�. 
 +δη ��ω� �ε την κατα-
γραφ� των χαρακτηριστικ�ν 
αυτ�ν περ!σα�ε στο θ��α �α� 
που ε�ναι η Εκκλησ�α. Και προ-
β!λλει το ερ�τη�α τι ε�ναι Εκ-
κλησ�α; 
 Εκκλησ�α ε�ναι το ∑��α 
το� Χριστο� που κεφαλ�ν του 
�χει τον �διο τον Χριστ� και 
��λη αυτο� το� ∑��ατο� ε�ναι 
οι βαπτισ��νοι και πιστε�οντε� 
στην Θε�τητα του Χριστο� και 
σε �,τι ακριβ�� διδ!σκει αυθε-
ντικ�� η Εκκλησ�α, κληρικο�, 
�οναχο� και λαϊκο�. 1που ευρ�-
σκονται τα ��λη το� ∑��ατο� 
συγκεντρω��να “ο�οθυ�αδ�ν 
επ� το αυτ�”, �πω� οι Απ�στο-
λοι κατ! την η��ρα τ�� Πεντη-
κοστ�� για να λατρε�σουν ορ-
θ�� τον Θε� και να δεχθο�ν 
την χ!ριν Του δι! των ιερ�ν 
�υστηρ �ων ,  εκε �  �χου�ε 
“Εκκλησ�αν Θεο� ζ�ντο�”. Εκε� 

ευρ�σκεται ο �διο� ο Ιησο�� Χρι-
στ��, εκε� ο Πατ�ρ, εκε� και το 
Πνε��α το 5γιον, για να φωτ�σει 
και αγι!σει του� πιστο��. Ακρι-
β�� εκε� �ε κ�ντρο τη Θε�α 
λατρε�α οι Ορθ�δοξοι πιστο� 
καταρτ�ζονται σε ∑��α Χριστο� 
και ��λη εκ ��ρου�. 
 Η Εκκλησ�α ονο�!ζεται 
ΜΙΑ. Και ε�ναι �ντω� ��α δι�τι 
ο ιδρυτ�� τη� και αρχηγ�� τη�, 
ο Χριστ�� ε�ναι �να� και ��α 
ε�ναι η αλ�θεια την οπο�α κη-
ρ�σσει η Εκκλησ�α. Ε!ν �να� 
αρνε�ται να παραδεχθε� την �ο-
ναδικ�τητα τη� Εκκλησ�α� και 
θεωρε� τι� δογ�ατικ�� αυτ�� 
αλ�θειε� ξεπερασ��νε�· ε!ν 
κηρ�σσει δικ! του διδ!γ�ατα 
και αλλοι�νει την Ορθ�δοξη 
Εκκλησιολογ�α, αυτ�� ε�ναι αι-
ρετικ�� και αποκ�πτεται απ� το 
∑��α τ�� Εκκλησ�α�.  
 Ο πιστ�� λοιπ�ν Ορθ�δο-
ξο� Χριστιαν�� ενω��νο� �ε 
την Εκκλησ�α του και καθοδη-
γο��ενο� απ� του� Αγ�ου� και 
απ� του� φωτισ��νου� και θεο�-
�ενου� ποι��νε� και �οναχο��,  
πιστε�ει και ακολουθε� επακρι-
β�� �σα διδ!σκει η Εκκλησ�α. 
Ζει στο φω�, αγων�ζεται κατ! 
τ�� ποικ�λη� πλ!νη� και των 
εκφραστ�ν αυτ��, �ποια θ�ση 
και αν κατ�χουν τα τ�κνα το� 
σκ�του� και προσανατολ�ζει την 
ζω� του στι� εντολ�� το� Θεο�. 
 Ναι, η Εκκλησ�α ε�ναι  η 
σ�ζουσα δι�τι ε�ναι ΑΓΙΑ. Ο�ο-
λογο��ε �λοι �α� π�στιν “Ει� 
Μ�αν, Αγ�αν, Καθολικ�ν και 

Αποστολικ�ν Εκκλησ�αν”. Αυτ�, 
δι�τι ο αρχηγ�� τη�, ο Κ�ριο� 
Ιησο�� Χριστ��, ε�ναι 5γιο�. Ο 
5γιο� των αγ�ων. Και !γιο� ε�ναι 
ο σκοπ�� τ�� Εκκλησ�α�. Παρ! 
τα ανθρ�πινα λ!θη, παρ! τι� 
α�αρτ�ε� και τι� ελλε�ψει�, η 
Εκκλησ�α �α� ε�ναι Αγ�α και 
��νο εντ�� Αυτ�� καθαρ�ζου�ε 
εαυτο�� “απ� παντ�� �ολυσ�ο� 
σαρκ�� και Πνε��ατο� και επι-
τελο��εν αγιοσ�νην εν φ�βω 
Θεο�”. Αυτ�� ε�ναι και ο λ�γο� 
που �χι ��νο σεβ��αστε την 
Ορθ�δοξη Εκκλησ�α �α�, αλλ! 
�ε την σφενδ�νην το� Πνε��α-
το� ε��αστε �τοι�οι να αντι�ε-
τωπ�σου�ε �σου� �ρχονται 
�ξωθεν �η φ�ροντε� την διδα-
χ�ν, � �σου� �χει παρασ�ρει ο 
∑αταν!� �σωθεν για να αλλοι�-
σουν τ�σο το δ�γ�α �σο και 
τον αγιαστικ�ν τρ�πον ζω�� 
που κατ�χει το ∑��α το� Χρι-
στο�. 
 Πεντηκοστ� λοιπ�ν. Γεν�-
θλιο� η��ρα τ�� Εκκλησ�α� �α�. 
Επιβ!λλεται ω� καθ�κον ιερ� η 
εγκ!ρδιο� δοξολογ�α και ευγνω-
�οσ�νη προ� τον Παρ!κλητον – 
το Πνε��α τ�� αληθε�α�, αλλ! 
και ιερ! απ�φαση� να παρα�ε�-
νου�ε εδρα�οι και α�ετακ�νητοι 
επ� των επ!λξεων τη� αληθε�α� 
�ποιο και αν ε�ναι το κ�στο�. 
Και α� �η λησ�ονο��ε ποτ� τον 
καταπληκτικ� λ�γο το� Αγ�ου 
Κυπριανο�. 
Extra Ecclesiam nulla salus. 

�ηλ. Εκτ�� Εκκλησ�α� ουκ �στι 
σωτηρ�α. (π. Ιω�λ Κωνστ!νταρο�) 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να Μ�ιο �γιναν στην Εκκλησ�α 
�α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Του Λουκ�-Oscar γιου του Μιχα�λ και τη� Catheryn 

Ιακωβ�δη, �ε αν�δοχο τον Αλ�ξανδρο Χατζηβασιλε�ου. 
2. Του Θε$δωρου γιου του Χαρ�λα�που και τη� Hannah 

Νεοφ(του, �ε αναδ$χου� τον Παν�κο Παπαγαπ�ου και 
την Danielle Παπαγαπ�ου. 

3. Του Ιακ*βου γιου του Χαρ�λα�που και τη� Hannah 

Νεοφ(του, �ε αναδ$χου� τον Παν�κο Παπαγαπ�ου και 
την Danielle Παπαγαπ�ου. 

4. Τη� Αγγ�λα�-+νδρια� κ$ρη� του Λαζ�ρου και τη� Flor-

entina-Alina Αρ�στη, �ε αν�δοχο την Αγγ�λα Τελεβ�-
ντου. 

5. Τη� Αγγ�λα� κ$ρη� του Μ�ριου και τη� Κυριακ�� Λου-
κ�, �ε αναδ$χου� την +ννα ∑αββ� και τον Ηρακλ� ∑αβ-
β�. 

6. Τη� Κωνσταντ�α� κ$ρη� του ∑τεφ�νου και τη� Χρ(σω� 
Campbell-Platt, �ε αν�δοχο την Αλεξ�νδρα Ζ��πα. 

7. Τη� 0λλη�-∑οφ�α� κ$ρη� του Κυρι�κου Κυρι�κου και 
τη� +ννα� Κατσολο(δη, �ε αν�δοχο την Τασο(λα Ανα-
στασ�ου. 

8. Τη� Ισαβ�λλα� κ$ρη� του Μ�ριου και τη� Ναταλ�α� 
∑οφοκλ�ου�, �ε αναδ$χου� την ∑αλ*�η Λουκ� και τον 
Γε*ργιο Λουκ�. 

9. Τη� Ζω��-Ιω�ννα� κ$ρη� του Μιχα�λ και τη� 0λενα� 
Φ�ντη, �ε αν�δοχο τον Αλ�ξανδρο Φ�ντη. 

10.Του Κωνσταντ�νου γιου του Ιορδ�νη και τη� Μαρ�α� 
Κωνσταντ�, �ε αναδ$χου� την ∑τ�λλα Νικολ�ου και τον 
Ορ�στη Νικολ�ου. 

11.Τη� κατηχο(�ενη� Αι�ιλ�α�-Michiko κ$ρη� του Toshio 

και τη� Emiko Koide, �ε αν�δοχο την 4�σποινα Μα-
γε�ρου. 

12.Του Ιακ*βου-Χρ�στου γιου του ∑�ββα και τη� 4ια��-
ντω� Νεοφ(του, �ε αναδ$χου� τον +δωνη Vipani και 
την 0λενα ∑τα(ρου. 

13.Του Μιχα�λ-Mason γιου του Μιχα�λ Λαζ�ρου και τη� 
Corina Ciobotaru, �ε αναδ$χου� την Oana Ciobotaru 

και τον Αλ�ξη Λαζ�ρου. 
14.Του Θε$δωρου-William-Ηρακλ� γιου του Jason και τη� 

Ελισ�βετ Xavier, �ε αναδ$χου� την Νικολ�ττα Callitelli 

και την Hannah Byrne. 
15.Τη� 4��ητρα� κ$ρη� του Ιω�ννη και τη� Χριστ�να� 

Βασ�λη, �ε αναδ$χου� την Ειρ�νη ∑τυλιανο( και τον 
Θε$δωρο ∑τυλιανο(. 

16.Τη� Παναγι*τα�-Χριστ�να� κ$ρη� Αβρα�� και τη� Ιουλ�-
α� Ζου��δη, �ε αν�δοχο την 4��ητρα Παφ�τη. 

17.Του Ανδρ�ου γιου του Hasan Coker και τη� Παρα-
σκευ�� Χρυσοστ$�ου, �ε αναδ$χου� τον Νικ$λαο Χρυ-
σοστ$�ου και την Ανδρο(λλα Χρυσοστ$�ου. 

18.Τη� Ε(α� κ$ρη� του Ιω�ννη (Sean) Stainton και τη� 
Ελ�νη� Γεωργ�ου, �ε αν�δοχο τον Γε*ργιο Γεωργ�ου. 

 

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

 

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 

Ο �γιο� Λουκιλλιαν�� 
 Ο Κ�ριο� 	α� διαβεβα�ωσε �τι 
«τα αδ�νατα παρ� ανθρ�ποι� δυνατ� 
παρ� τω Θε� εστ�ν». �ηλαδ�, εκε�να 
που ε�ναι αδ�νατο να γ�νουν 	ε την 
ασθενικ� δ�να	η και λογικ� του αν-
θρ�που, αυτ� ε�ναι κατορθωτ� και δυ-
νατ� απ� το Θε�. Πρ�γ	ατι, ποιο� θα 
περ�	ενε απ� $ναν �νθρωπο που π$ρα-
σε σχεδ�ν �λη του τη ζω� 	$σα στην 
ειδωλολατρ�α, τη� οπο�α�, 	�λιστα, 
�ταν και ιερ$α�, να γ�νει Χριστιαν��; Κι 
�	ω�. Αυτ� συν$βη 	ε το γ$ροντα 
ιερ$α ειδωλολ�τρη Λουκιλλιαν�, που 
$ζησε στα χρ�νια του βασιλι� Αυρηλια-
νο� το 270 	.Χ.  
 +ταν, λοιπ�ν ο Λουκιλλιαν��, 
�κουσε για πρ�τη φορ� Χριστιανικ� 
κ�ρυγ	α στην πατρ�δα του Νικο	�δεια, 
η Θε�α χ�ρη δη	ιο�ργησε 	$σα του 
πραγ	ατικ� σεισ	�. Γκρε	�στηκαν σαν 
χ�ρτινοι π�ργοι οι ειδωλολατρικ$� του 
πεποιθ�σει�, που τ�σο βαθει� �ταν 
ριζω	$νε� στην ψυχ� του. Τα γεροντικ� 
του 	�τια �νοιξαν και 	ε νεανικ� ζωη-
ρ�τητα διακ�ρυξε την π�στη του στο 

Χριστ�. Προσπ�θησε, 	�λιστα, να φ$ρει 
	ε το κ�ρυγ	α του και �λλε� ψυχ$� σ' 
Αυτ�ν. Το γεγον�� αυτ� καταγγ$λθηκε 
στον κ�	η Λιβ�νια. Με θ�ρρο� ο Λου-
κιλλιαν�� ο	ολ�γησε 	προστ� του το 
Χριστ�. Τ�τε ο κ�	η�, πιεζ�	ενο� και 
απ� του� ειδωλολ�τρε� ιερε��, που 
θε�ρησαν το Λουκιλλιαν� λιποτ�κτη τη� 
θρησκε�α� του�, δι$ταξε και τον βασ�-
νισαν. 4πειτα τον $ριξαν στη φωτι� για 
να καε�, αλλ� δυνατ� βροχ� $σβησε τη 
φωτι�. Τ�τε τον $στειλαν στο Βυζ�ντιο, 
�που ο Λουκιλλιαν�� αξι�θηκε να 	αρ-
τυρ�σει 	ε σταυρικ� θ�νατο. 
 ∑τη φυλακ� 	$σα ο 7γιο� Λου-
κιλλιαν�� βρ�κε τ$σσερα παιδι�, τον 
Κλα�διο, τον Υπ�τιο, τον Πα�λο και τον 
�ιον�σιο, που για τον �διο λ�γο �ταν 
φυλακισ	$να και κατ�πιν αποκεφαλ�στη-
καν. Μετ� τον θ�νατο και του Αγ�ου, η 
παρθ$νο� Πα�λη, π�ρε τα Ιερ� του 
λε�ψανα και τα ενταφ�ασε. Τ�τε �	ω�, 
συνελ�φθη και αυτ�, βασαν�ζεται σκλη-
ρ� και στο τ$λο� αποκεφαλ�ζεται. 
 Η 	ν�	η του εορτ�ζεται στι� 6 

Ιουν�ου εκ�στου $του�. 

ΓΑΜΟΙ: Τον ��να Μ�ιο �γινε στην Εκκλησ�α �α� ο Γ��ο�: 1. Του Allen Hamparts �ετ� τη� 
Κωνσταντ�α� Χρ�στου.  2. Του Paul-Simon Batista �ετ� τη� Χριστ�να� Λεβ�ντη.  3. Του Owen-Keith West-

gate �ετ� τη� Τ�νια�-Λου7ζα� Καρανικ$λα.  4. Του Ανδρ�ου Ζαβρο( �ετ� τη� +ννα� Λ�γγη.  5. Του Νικολ�ου 
Πελεκ�νου �ετ� τη� +νδρια� ∑ταυριν�δη.  6. Του Κωνσταντ�νου Μουστακο(νη �ετ� τη� Αναστασ�α� Ρ���ου.  
7. Του Damian McDowell �ετ� τη� Ελ�νη� Τσιελεπ�.  8. Του Rory-Morgan Cole �ετ� τη� Χριστ�να� Μιχα�λ 
(Η Χριστ�να ε�ναι κ$ρη του Ανδρ�ου και 4��ητρα� Μιχα�λ απ$ το 4ιοικητικ$ ∑υ�βο(λιο και τη Βοηθητικ� 
Αδελφ$τητα �α�).  9. Του 4η�ητρ�ου (James) King �ετ� τη� Παντελ�τσα� ∑υν�ση.  10. Του Ανδρ�ου ∑υρ�χα 
�ετ� τη� +ντρια� Τυρ��ου.  11. Του +ριστου Τοφαλλ� �ετ� τη� Μαρι�ννα� Τσ�κκο�.  12. Του Ιω�ννη Ευλογη��-
νου �ετ� τη� ∑τ�λλα� Κλε�νθου�. 

Ευχ��αστε να ζ�σουν οι Νε�νυ�φοι! 
 

ΚΗ)ΕΙΕ∑: Τον ��να Μ�ιο εψ�λλει η εξ$διο� Ακολουθ�α τη� αει�ν�στου Ανδρο(λλα� Τσαγκ�ρη.  

Αιων�α τη� η �ν��η! 

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 

7. And He shall come again with glory to judge the   

            living and the dead; His kingdom will have no end.  
 

 

Daniel 7:18, 27 - But the saints of the Most High shalreceive 

the kingdom, and possess it unto ages of ages...Then the king-

dom and dominion, And the greatness of the kingdoms under 

the whole heaven, Shall be given to the saints of the Most 

High. His kingdom is an everlasting kingdom and all domin-

ions shall serve and obey Him. [Note: In this prophecy, 

Daniel is talking four different empires, which are seen as 

different beasts, which will come after Daniel’s time: Babylo-

nian, Persian, Greek and Roman empires. In that fourth em-

pire of the Romans that will destroy all the previous empires, 

the everlasting Kingdom will be set up by the “Ancient of 

Days”, ie. Jesus Christ who was born during the reign of the 

Roman Empire. The ten kings are the ones that ruled the Ro-

man Empire. After three hundred years, the Roman Empire is 

converted to Christianity through the edict of St Constantine 

the Great in 313 A.D. where he allowed Christians to worship 

freely. Then after the ten kings, a little horn, ie. The Anti-

Christ, shall arise that shall uproot the other ten kings (see 

Daniel 7:7-8)]. 
 

Matthew 24:30 - And then shall the sign of the Son of Man 

appear in heaven [ie. the Cross], and then the tribes of the 

earth shall mourn, and they shall see the Son of Man coming 

on the clouds of heaven with power and great glory. 
 

Matthew 26:64 - Jesus said to him, “Thou has said; moreover, 

I say to you, henceforth you shall see the Son of Man sitting 

on the right of the power, and coming on the clouds of 

heaven.”  
 

Mark 13:26 – Then they will see the Son of Man coming in 

the clouds with great power and glory. 
 

Luke 1:33 – And He will reign over the house of Jacob for-

ever, and of His kingdom there will be no end.  [Note: This 

fulfils Daniel 2:44, ‘And in the days of these kings the God of 

heaven will set up a kingdom which shall never be de-

stroyed; and the kingdom shall not be left to other people; it 

shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it 
shall stand forever.’] 
 

Luke 21:27 – Then they will see the Son of Man coming in a 

cloud with power and great glory. 
 

John 5:22 - For the Father judges no one, but hath given all 

judgement to the Son. 
 

Acts 10:42 – And He commanded us to preach to the people, 

and to testify that it is He [Jesus Christ] who was ordained by 

God to be Judge of the living and the dead. 
 

Romans 14:9 - For to this purpose Christ both died and rose 

and came to life again, in order that He might become Lord 

both of the dead and the living. 

 

2 Timothy 4:1 – I charge you therefore before God and the 

Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at 

His appearing and His kingdom. 
 

1 Peter 4:5 – They will give an account to Him [Jesus Christ] 

who is ready to judge the living and the dead. 
 

Revelation 20:12 – And I saw the dead, small and great, 

standing before God, and books were opened.  And another 

book was opened, which is the Book of Life.  And the dead 

were judged according to their works, by the things which 

were written in the books.  
 

8. And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life,  

            Who proceeds from the Father, Who together with  

           the Father and the Son together is worshipped and  

           glorified, Who spoke through the Prophets.   
 

 

Psalm 110:1-2, 4-5 - The LORD [God the Father] said to my 

Lord [God the Son], “Sit at My right hand, till I make Your 

enemies Your footstool.” The LORD shall send the rod of 

Your strength out of Zion…The LORD [God the Father] has 

sworn and will not relent, “You [God the Son] are a priest 

forever according to the order of Melchizedek.” The Lord at 

Your [God the Son’s] right hand [God the Holy Spirit] shall 

execute kings in the day of His wrath. [N.B. Here we see all 

three persons of the Holy Trinity referred to as ‘Lord’ and the 

Holy Spirit is at the right hand of God the Son, where He is 

not the same person as God the Father but is still called Lord 

– in Hebrew ‘Adonai’ and ‘Yahweh’.] 
 

Matthew 28:19 - Go therefore and make disciples of all the 

nations, baptising them in the name of the Father, and the Son, 

and the Holy Spirit. [N.B. The Holy Spirit is mentioned 

equally with the Father and the Son. Also, note the change 

from singular with “in the name” to plural with “of the Fa-

ther, and the Son, and the Holy Spirit”.] 
 

Mark 12:36 - For David himself said in the Holy Spirit, “The 

Lord [God the Father] saith to my Lord [God the Son], ‘Sit 

Thou on My right, until I should place Thine enemies as a 

footstool of Thy feet.’”  

                                         

(To Be Continued…) 

 
 


